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CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HAIER
Kód: FW7819EWMP

PARAMETRY PRODUKTU

Výrobce Haier

POPIS PRODUKTU

Úžasné chladničky Haier FD 83 Series 7 přinášejí to nejlepší z našich převratných technologií chlazení Fresher Tech®.
Propracovaná ergonomická konstrukce o šířce 83 cm využívá všech našich znalostí, jak vytvářet výrobky s dobrou užitnou
hodnotou. Výsledkem je řada energeticky úsporných chladniček, které prodlužují dobu uchovávání potravin v čerstvém stavu a
dokážou reagovat na jakékoli potřeby kuchyně bez ohledu na prostor nebo velikost. Chladničky Haier FD 83 Series 7 zaručují
dokonalé uchovávání potravin díky speciálním zónám schopným regulovat teplotu a/nebo vlhkost, moderním technologiím a
dalším řešením, která se nacházejí jak v chladničce, tak v mrazničce.
S kombinovanou chladničkou Haier s celkovou kapacitou 537 l získáte velký prostor pro uložení potravin. Chladnička French
Door s šířkou 83 cm se pyšní propracovanou ergonomickou konstrukcí a postará se o dokonalé uskladnění potravin
pomocí zón s regulací teploty nebo vlhkosti a díky dalším moderním technologiím. 
Kombinace s beznámrazovou technologií Total No Frost pracuje v úsporné energetické třídě E. Je vybavena
odolným invertorovým kompresorem. Pomocí ovládacího panelu s přehledným displejem snadno navolíte teplotu,
funkci superchlazení, supermrazení nebo funkci Holiday. Během 24 hodin zvládne zamrazit 12 kg potravin. Při
výpadku energie uchová potraviny v bezpečné teplotě po dobu 14 hodin a o bezpečí potravin se stará také alarm
otevřených dveří. Vyznačuje se nízkou hlučností 37 dB. 
Členění vnitřního prostoru
Spotřebič nabízí velký objem chladicí části 356 l a mrazicí části 181 l. Chladničku naleznete v horní části spotřebiče
za praktickými dveřmi, ve kterých je umístěn nápojový automat. Elegantní francouzské dveře lednice vypadají luxusně
a současně vám umožní snadný přístup k potravinám. Mrazničku najdete ve spodní části v podobě 2 velkých šuplíků. 
 
Klíčové vlastnosti:
•
Čtyřdveřové provedení pro snadný přístup k potravinám
•
Beznámrazové provedení s Total NoFrost
•
Šířka 83 cm a velký objem 537 l
•
Nápojový automat ve dveřích chladničky
•
Hliníkový tác Fresher Pad pro rychlejší zmrazení
•
Fresher senzory teploty v každé polici
•
Úsporná energetická třída E
 


