
 

Everfresh+

Šviežios daržovės dažnai sugenda šaldytuve, kadangi jų perkame daug. Siekiant užtikrinti, kad

daržovės ilgiau išliks šviežios, „Beko“ suprojektavo naują kamerą pavadinimu Everfresh+. Dėl tikslaus

oro, patenkančio į kamerą specialiais kanalais, ir drėgmės reguliavimo, taip pat dėl atitinkamos pačios

kameros konstrukcijos, joje laikomos daržovės išlieka šviežios net iki 30 dienų.

 

 

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.

 

 

HarvestFresh

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

ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

 

 

Sutampančių plokštumų durelės

Baigta su negražiai atrodančiais tarpais! Kadangi „Beko“ šaldytuvų durelių plokštumos sutampa, mūsų

įrenginius galite statyti kur norite, nepergyvendami dėl to, ar durelės tikrai atsidarys.

 

 

Modelis RCNA406E40ZXBN Krājumu kods 7522820057

Spalva EAN kods 8690842380389
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Prekės kodas



RCNA406E40ZXBN
Šaldymas / Laisvai pastatomi

Elektroninis ekranas Taip SAP kodas 7522820057
EAN kodas 8690842380389 Valdymo sistema Elektroninis

Šaldymo sistemos tipas Ne Frost Apšvietimo tipas
Diodai LED on 

Ceiling ( power led )
Keičiama durų kryptis Taip Energijos klasė E

Bendrasis tūris (l) 362 liters Šviežio maisto skyriaus
naudingasis tūris (l) 253 liters

Šaldiklio skyriaus
naudingasis tūris (l) 109 liters Paros šaldymo

pajėgumas (kg) 6

Triukšmo lygis (dbA) 38 dBA Temperatūros kilimo
laikas (val.) 33

Šaldiklio stalčių skaičius 3 Greito užšaldymo skyrius Su šilkografija
Ledukų gamybos
aparato tipas Ledukų stalčius EverFresh+ Taip

Stalčių skaičius 1 Viso durų pločio
lentynėlių skaičius 4

Butelių laikiklis
Wine Rack-Full 

Width
Kiaušinių dėklų skaičius 1

Kiaušinių dėklų tipas 06 kiaušinių dėklas Gylis 67.0 centimeters
Plotis 59.5 centimeters Aukštis 202.5 centimeters
Svoris 76.000 kilogramai    
 


