
Sprzęt AGD

 SJ-EX820FSL

Czterodrzwiowa chłodziarka

typu French Door w kolorze

czarnym

Funkcje

Klasa sprawności energetycznej A++

Technologia No Frost - zastosowanie systemu

wymuszonej cyrkulacji powietrza zapobiega

tworzeniu się szronu w zamrażarce i chłodziarce

System Hybrid Cooling

Całkowita pojemność netto 605 litrów

Pojemność chłodziarki 394 litry

Pojemność zamrażarki 211 litrów

Elektroniczny wyświetlacz i regulacja temperatury

(LED)

A++

All Sharp machines are designed to be as energy efficient as possible to be kind to your bills and the environment.

Głębokie pojemniki na drzwiach

Chłodziarki Sharp są w stanie zmieścić naprawdę dużo. W głębokich kieszeniach na drzwiach z powodzeniem zmieszczą

się 2- a nawet 5-litrowe butle.

Moduł pochłaniający zapachy

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.

Alarm otwartych drzwi

Jeśli drzwi chłodziarki pozostają zbyt długo otwarte, sygnał dźwiękowy przypomni Ci o tym, chroniąc Twoje rachunki i

przechowywaną żywność.
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Sprzęt AGD

Kluczowe cechy

Kolor Srebrny

Typ produktu French door (4 drzwi)

Liczba drzwi 4

Szklane wykończenie drzwi Nie

Frost free (No frost) Tak

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 370

Sprawność energetyczna A++

Czas wzrostu temperatury (godz.) 17

Wydajność mrożenia (kg/ 24

godziny)

9.5

Poziom emisji hałasu w

powietrzu (dB(A) re1 pW)

36

Klasa klimatyczna T

Funkcje Lodówka

Regulacja temperatury

(elektroniczna/mechaniczna)

Tak/Nie

Oświetlenie wnętrza (Lodówki) Tak

System chłodzenia System Hybrid Cooling

System Plasmacluster Ion Nie

Pochłaniacz zapachów

(Honeycomb / Nano)

Pochłaniacz zapachów CU Nano

+ AG

Regulowane szklane półki Tak

Przedział na warzywa i owoce

(ok. 3°C)

Tak

Przedział o obniżonej

temperaturze (-2°C ~ +3°C)

Nie

Szuflada na warzywa i owoce Tak

Pojemniki na drzwiach Tak

Funkcje zamrażarka

No Frost /chłodzenie

wentylatorowe

Tak/Tak

Liczba gwiazdek - zamrażarka 4

Ekspresowe zamrażanie Tak

Automatyczna kostkarka do lodu

(typ zbiornikowy)

Nie

Kostkarka do lodu/obrotowa/z

tacką

2 dwurzędowe/Tak/-

Pojemnik na lód Tak (x2)
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Funkcje zamrażarka nieprzerwany

Regulacja temperatury

(elektroniczna/mechaniczna)

Tak/Nie

Oświetlenie wnętrza

(Zamrażarka)

Nie

Inne funkcje

Dozownik wody Nie

Zabezpieczenie przed dziećmi Nie

Uchwyt na drzwiach Uchwyt haczykowy

Elektroniczny wyświetlacz i

sterowanie

Tak

Typ systemu odszraniania w

chłodziarce/zamrażarce

Auto/Auto

Alarm otwartych drzwi Tak

Visible Door Alarm Nie

Tryb wakacyjny Nie

Czynnik chłodniczy R600a

Przekładane drzwi Nie

Do zabudowy Nie

Pojemność

Pojemność (całkowita brutto) (L) 678

Pojemność chłodziarki

(całkowita brutto) (L)

424

Pojemność zamrażarki

(całkowita brutto) (L)

254

Pojemność (całkowita netto) (L) 605

Pojemność chłodziarki

(całkowita netto) (L)

394

Pojemność zamrażarki

(całkowita netto) (L)

211

Wymiary i waga

Wymiary z uchwytem (sz. x w. x

g.) mm

892 x 1830 x 771

Wymiary bez uchwytu (sz. x w. x

g.) mm

–

Wymiary opakowania (sz. x w. x

g.) mm

962 x 1970 x 853

Masa, kg (netto) 103

Masa, kg (brutto) 117

Szerokość Ponad 80cm

European article number

Kod EAN 4974019870960
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