
Fridge-freezer

SJ-XG690M-SL

Najważniejsze

Energy Class F

Srebrny

820X740X1770 (sz. x w. x g.)[mm]

"System Hybrid Cooling (panel chłodzenia hybrydowego)"

556 l pojemność chłodziarki

394 l pojemność zamrażarki

Elektroniczna regulacja temperatury

Technologia J-Tech Inverter

System Plasmacluster Ion

System OdourNeutral



To małe i sprytne urządzenie

czyści przepływające powietrze,

usuwając z niego przykre zapachy,

które mogły powstać we wnętrzu

chłodziarki. Nie musisz się już

obawiać, że intensywny aromat

sera przejdzie na inne

przechowywane potrawy.

Jeśli drzwi chłodziarki pozostają

zbyt długo otwarte, sygnał

dźwiękowy przypomni Ci o tym,

chroniąc Twoje rachunki i

przechowywaną żywność.

Gdy wyjeżdżasz na urlop, Twoja

chłodziarka też może odpocząć.

Tryb wakacyjny pozwala

ograniczyć zużycie prądu przy

ustawieniu temperatury w

komorze chłodziarki na 10 stopni.

Get your fridge and freezer cooler

quicker all by using less energy

and a quieter system for as little

interference in your home as

possible. 

Nikt nie lubi, gdy przykre zapachy

przechodzą z chłodziarki do

zamrażarki, dlatego to rozwiązanie

pozwala tego uniknąć. Twoje

ulubione lody już nie przejdą

zapachem sera.

Twoja chłodziarko-zamrażarka

będzie chłodziła szybciej niż inne,

zużywając równocześnie mniej

energii i pracując ciszej, nie

zakłócając spokoju domowników.

Więcej funkcji



Kluczowe cechy

Sprawność energetyczna

  F

Kolor

  S

Poziom szumów (dB(A) re1 pW) 

  3

Rodzaj produktu

  C

Liczba drzwi

  2

Szklane wykończenie drzwi

  S

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 

  3

Czas wzrostu temperatury

  1

Wydajność mrożenia (kg/24 godziny) 

  7

Klasa klimatyczna

  T

 

Inne funkcje

Blokada rodzicielska

  S

Dozownik wody

  S

Uchwyt na drzwiach

  p

Interfejs użytkownika

  W

Typ sterowania

  W

Wymagania hydrauliczne

  S

Tryb Eco

  S

Tryb wakacyjny

  S

Alarm otwartych drzwi

  S

Przekładane drzwi

  S

Typ systemu odszraniania w

chłodziarce/zamrażarce

  A

Typ przepływu powietrza w

chłodziarce/zamrażarce

  H

 

Wymiary i waga

Wysokość

  1

Szerokość

  8

Waga (netto) (kg)

  8

Waga brutto (kg)

  9

Wymiary bez uchwytu (szer. x gł. x

wys.) (mm)

  8

Wymiary opakowania (szer. x gł. x

wys.) (mm)

  8

Storage Volume (Net Total)

  5

Storage Volume Fridge (Net Total)

  3

Storage Volume Freezer (Net Total)

  1

 

Europejski numer artykułu

Kody EAN

  4

 



Chladnička - funkce

Oświetlenie wnętrza (chłodziarka)

  T

System chłodzenia

  &

Półki z hartowanego szkła

(chłodziarka)

  2

Wyjmowane półki szklane

(chłodziarka)

  S

Półka na butelki (chłodziarka)

  3

Komora na owoce i warzywa

Fruit&Veg Zone

  S

ZeroDegreeZone

  S

 

Funkcje zamrażarki

Liczba gwiazdek (zamrażarka)

  4

Oświetlenie wnętrza (zamrażarka)

  N

Półki z hartowanego szkła

(zamrażarka)

  2

Półka na butelki (zamrażarka)

  2

Automatyczna kostkarka do lodu

  S

Obrotowa kostkarka do lodu

  S

Wydajność mrożenia (kg/24 godziny) 

  7

Kostkarka z tacką

  S
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