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מקרר אינטגרלי להבניה בארונות
המטבח לעיצוב נקי ומושלם

hyperFresh◄0°C► plus עם תא CoolModul מקרר מסדרת הפרימיום
Box חדשני עם טמפרטורה עצמאית, בנפרד מהטמפרטורה ביתר חלקי

המקרר.

ללא תלות בטמפרטורה ביתר חלקי המקרר, ניתן להגדיר את הטמפרטורה✓
בתא hyperFresh plus ◄0°C► Box ל-4°C, 2°C או 0°C - אידיאלי

לפירות, ירקות, מוצרי חלב, דגים או בשר.
תא hyperFresh Box נשלף בקלות הודות למסילות הטלסקופיות, ומאריך את✓

משך הטריות של המזון.
בקר טמפרטורה אלקטרוני: לקביעת טמפרטורת היעד בצורה ברורה ופשוטה.✓
נוריות ה-LED מאירות היטב את פנים המקרר, באופן שווה וללא ריצוד.✓
מסנן airFreshFilter למניעה אקטיבית של ריחות בתוך המקרר.✓

Features

נתונים טכניים
מובנה/נפרד : מובנה

אפשרויות לוח הדלת : לא אפשרי
גובה (מ"מ) : 2125

רוחב המוצר (מ"מ) : 603
עומק המוצר (מ"מ) : 608

x 610 x 610 2134.0 : (עובי x רוחב x גובה) גודל נישה נדרש להתקנה
משקל נטו (ק"ג) : 133.0
דירוג חיבור (ואט) : 266

זרם (אמפר) : 10
ציר הדלת : פתיחת דלת ימנית עם אפשרות להפוך את כיוון הפתיחה

מתח (וולט) : 220-240
תדירות (הרץ) : 50

KEMA : תעודות אישור
אורך כבל חשמל (ס"מ) : 300

מספר מדחסים : 1
מספר מערכות קירור עצמאיות : 1

מאוורר פנימי : כן
אפשרות להפוך את כיוון פתיחת הדלת : כן
מספר מדפים מתכווננים בתא המקרר : 3

מדפים לבקבוקים : לא
EAN : 4242003566220 קוד

Siemens : מותג
CI24RP01 : שם מוצר/מספר דגם

EC) : 169/2010/30) צריכת אנרגיה שנתית (קו"ש/שנה) - חדש
EC) : 369/נפח נקי של המקרר (ליטר) - חדש (2010/30

EC) : 0/נפח נקי של המקפיא (ליטר) - חדש (2010/30
מערכת Frost-Free : מלא

EC) : 0/תפוקת הקפאה (ק"ג/24 שעות) - חדש (2010/30
SN-T : דירוג אקלימי

רמת רעש (דציבל) : 40
סוג ההתקנה : לא זמין
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מקרר אינטגרלי להבניה בארונות המטבח
לעיצוב נקי ומושלם

Features

אינטגרלי , ציר דלת ייחודי המאפשר הבניה שטוחה, בקו אחד עם ארונות●
המטבח

No Frost - הפשרה אוטומטית●
Eco-mode - אפשרות להפעלת מצב חיסכון●
Holiday Mode – מצב חופשה לכיוון המקרר לעת יציאה לחופשה ולחסכון●

באנרגיה
מצב Super-Cooling סופר קירור – למכת קור בעת מילוי המקרר בתכולה●

טרייה
צליל התראה בעת השארת דלת פתוחה יותר מדקה●
Multi Airflow-System - מערכת לפיזור אופטימלי של הקור●
מסנן AirFresh עם מערכת הגנה אנטי-בקטריאלית●
4 מדפי בטיחות מזכוכית שמתוכם 3 בעלי גובה מתכוונן●
1 מגירה שקופה בבסיס על גבי מסילות טלסקופיות●
1 מגירת ירקות עם בקרת לחות ביחידה הבסיסית על גבי מסילות טלסקופיות●
freshProtectBox על מסילות טלסקופיות●
1 מדפי דלת עמוקים במיוחד, 2 מדפי דלת עמוקים●
●LED תאורה פנימית
פתיחת דלת ימנית, ניתן להפוך את כיוון פתיחת הדלת●
●SN-T :דירוג אקלים
צריכת חשמל : 245 קילוואט●
נפח תא מזון נטו: 382 ליטר●
●C : דירוג אנרגטי
זווית פתיחת דלת 115 מעלות●
●cm 60.8 עומק cm 60.3 רוחב cm 212.5 מידות : גובה
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מקרר אינטגרלי להבניה בארונות
המטבח לעיצוב נקי ומושלם

ציורי ממדים


