
 

HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties

ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

 

 

LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos

lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

 

 

Fast Freeze

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnį kiekį šviežio

maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.
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TECHNOLOGIJOS



 

Neo Frost

NeoFrost™ panaikina ledo susidarymą ant maisto produktų ir įrenginio viduje. Todėl šaldytuvo

nebereikia atitirpinti. „Beko“ šaldytuvų sistema NeoFrost™ tai naujos kartos NoFrost (be šerkšno)

sistema. Ją sudaro atskiri oro srautai tarp šaldytuvo ir šaldiklio. Tai užtikrina idealias sąlygas maisto

produktų saugojimui, taip pat pašalina kvapų sklidimą.

 

 

Inverterinis kompresorius

Pažangus mažo greičio inverterinis kompresorius su BLDC ventiliatoriumi išsiskiria dideliu patvarumu

ir minimaliu triukšmu. Jis užtikrina mažesnes energijos sąnaudas ir padeda aušinimo sistemai

sumažinti temperatūros svyravimus (pvz., atidarius dureles).

 

 

Modelis GN163130SN Krājumu kods 7285548797

Spalva Pilka EAN kods 8690842398780
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Prekės kodas



GN163130SN
Šaldymas / Laisvai pastatomi

Elektroninis ekranas Taip SAP kodas 7285548797
EAN kodas 8690842398780 Valdymo sistema Elektroninis

Šaldymo sistemos tipas Ne Frost Apšvietimo tipas
Bright Diodai LED 

on side walls

Energijos klasė F Pratęsta variklio /
kompresoriaus garantija 10 metų

Bendrasis tūris (l) 580 liters Šviežio maisto skyriaus
naudingasis tūris (l) 368 liters

Šaldiklio skyriaus
naudingasis tūris (l) 212 liters Paros šaldymo

pajėgumas (kg) 13

Triukšmo lygis (dbA) 38 dBA Temperatūros kilimo
laikas (val.) 9

Šaldiklio stalčių skaičius 2 Ledukų gamybos
aparato tipas Ledukų stalčius

Ledukų stalčių skaičius 2 Durų lentynėlių skaičius
šaldiklyje 4

Stalčių skaičius 2 Viso durų pločio
lentynėlių skaičius 5

Kiaušinių dėklų skaičius 1 Kiaušinių dėklų tipas 6 kiaušinių dėklas
Gylis 70.5 centimeters Plotis 91.0 centimeters
Aukštis 179.0 centimeters Svoris 79.500 kilograms
 


