FQ60CPO
colonial
SIDE BY SIDE/FRENCH DOOR CHLADNIČKA (4 dveřová)
92 CM
NO FROST
Creme/SMEG-Logo mosaz Antik
Energetická třída A+
EAN13: 8017709198954
SMEG mosazné logo
4 madlá dveří: Colonial, nebo Cortina- v mosaz Antique provedení (* volitelně)
100% NO FROST
Objem total: 594 l
Objem netto: 541 l
Elektronická regulace teploty
Soft-touch displej, ovládaný vnitřně, oddělená regulace teploty
Funkce: Eco, Holiday, Fast Cooling, Fast freezing
Aktivní ionizátor vzduchu
Zvukový alarm dveří
Child lock
1 kompresor
* Volitelné k dokoupění:
KMOFQ8 - 4 kliky dveří Colonial(mosaz designu)
EAN13: 8017709199852
KMOFQ7 - 4 kliky dveří Cortina(mosaz designu)
EAN13: 8017709199869
CHLADNIČKA
Celkový objem: 385 l - s Multi zónou: 462 l
Multi-flow konvekční chlazení
Funkce automatické rychlé ochlazení
Automatické odmrazování
3 police z tvrzeného skla
Vnitřní šířka 83 cm
LED - vnitřní osvětlení
2 kontejnery na ovoce/zeleninu - Active Fresh Blue Light pro delší čerstvost ovoce a
zeleniny (fotosyntéza)
2 extra fresh zóny, transparentní zásuvky
Vnitřní dveře
2 police dveří s průhledným výklopným krytem
2 víceúčelové police dveří výškově nastavitelné
2 kovové police na láhve - ochranná mřížka
MRAZNIČKA
****
NO FROST
Celkový objem : 78 l - s multi zónou: 155 l
Funkce Rychlé zmrazení
5 mrazicích transparentních zásuvek
1 plastová police
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Energetická třída: A +
Spotřeba elektrické energie: 459 KWh/rok
Napětí/ frekvence: 220-240/50Hz ~
Klimatická třída: SN - T
Mrazicí kapacita: 13,0 kg/24h
Teplotní setrvačnost: 15h
Hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW
Hodnoty podle nařízení (EU) 1060/2010
V x š x h: 1870 х 920 х 720 mm
Elektrické připojení: 190 W
Aktuální kategorie: 0,95 Amp
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Délka kabelu napájení: 190 cm
Zástrčka: Schuko

Funkce

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 821 1

FQ60CPO
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volně stojící
Side-by-side
crème
92 cm
energetická třída A+

A+:
Třída spotřeby energie: A+

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI OTISKŮM PRSTŮ:
Speciální úprava nerezových povrchů, která ochraňuje povrch spotřebiče před otisky prstů a ulehčuje čištění výrobků z nerez oceli.

TOUCH CONTROL:
Některé modely trub, varných desek a digestoří Smeg mají dotykové ovládání Control, který umožňuje aktivaci funkcí jednoduchým dotykem.

NO-FROST:
Technologie No-Frost zabraňuje tvorbě ledu a námrazy. Není potřeba již nikdy více odmrazovat.

«VACATION» FUNKCE:
Prázdninový režim chladničky, který sníží výkon v době dlouhodobější nepřítomnosti.

FRESH ZÓNA:
Přihrádka pro uchování čerstvosti potravin citlivých na teplotu. V oblasti Life Plus 0 ° C je udržována konstantní vnitřní teplota mezi 0 ° C a +3 ° C.
Táto výše teploty způsobuje výrazné zpomalení biologických a chemických procesů v potravinách.

EXPRESS ZMRAZOVÁNÍ:
Tato funkce umožňuje zmrazit větší množství čerstvých produktů. Nutno aktivovat hodinu před vložením potravin. Zajišťuje rychlé snížení teploty, po
několika hodinách se automaticky obnoví normální provoz a tím přispěje k úspoře energie.

EKONOMICKY REŽIM:
Analýza provozu chladničky a optimalizace provozního cyklus s cílem minimalizovat spotřebu energie.

EXPRESS ZMRAZOVÁNÍ:
Tato funkce umožňuje zmrazit větší množství čerstvých produktů. Nutno aktivovat hodinu před vložením potravin. Zajišťuje rychlé snížení teploty, po
několika hodinách se automaticky obnoví normální provoz a tím přispěje k úspoře energie.

ACTIVE FRESH BLUЕ LIGHT:
Inovativní systém osvětlení Active Fresh Blue Light, který se nachází v zóně FRESH, zvyšuje trvanlivost ovoce a zeleniny, se zachováním obsahu
vitamínů.
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