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Congelator orizontal
OM205+

Date logistice

Un congelator fiabil, incadrat in clasa energetica A+,
construit din materiale neinflamabile, cu o izolatie
densa ce ofera siguranta si eficienta sporita in utilizarea
produsului. Cu un volum brut de 215 l, 1 cos metalic ,
congelatorul ofera flexibilitate in stocarea diverselor
tipuri de alimente. Avantajele esentiale ale produsului
sunt functia FlexiStore - comutare din congelator in
frigider si invers si autonomia de pana la 36 de ore in
cazul intreruperii alimentarii cu curent electric.

Specificatii

Accesorii

Cod EAN: 5944008005108

Clasa energetica: A+

1 cos metalic

Greutate bruta (kg): 38

Consum (kwh/an): 224

Greutate neta (kg): 35

Volum brut (l): 215

Dimensiuni brute (H X l x A, cm): 94,5x81,4x74,2

Volum util (l): 205

Dimensiuni nete (H X l x A, cm): 91,2x75,1x72,5

Capacitate congelare (k/24h): 9,5
Autonomie (h): 36

Dotari

Culoare: alb
CLASA ENERGETICA A+ - Ofera un consum optim de
energie electrica si o economie de 24% comparativ cu
produsele similare din clasa A. Te bucuri de functiile
congelatorului tau cu un consum redus de energie.

IZOLATIE DENSA - Congelatoarele Arctic
beneficiaza de o izolatie de calitate superioara
care asigura o functionare eficienta si un
consum redus de energie. Mai mult, pentru ca
alimentele tale sa fie in perfecta siguranta,
izolatia densa pastreaza temperatura din
interior constanta pentru mai mult timp.

FLEXISTORE - Știm că nevoile tale variază, așa că am
creat un congelator orizontal cu funcţia FlexiStore
care se poate transforma din congelator in frigider
sau invers, fara sa pierzi spatiu de stocare.
Dacă vrei să păstrezi legumele, fructele sau carnea
proaspete cand nu mai ai loc în frigider, doar setează
butonul pe funcţia „Fridge” (Răcitor), iar temperatura
va fi menţinută la 5° Celsius în interiorul compartimentului. Pentru carnea proaspătă și peștele abia pescuit
roteste butonul in pozitia „Chiller”, transformand
interiorul lazii intr-un compartiment de 0° Celsius.
Dacă vrei să congelezi o cantitate cât mai mare de
alimente, poţi folosi cu încredere congelatorul
orizontal pe funcţia „Freezer”.

PANOU DE CONTROL CU LED-uri - Permite
setarea rapida a temperaturii in compartimente
si a functiilor dorite, datorita comenzilor usor de
folosit. E simplu sa alegi optiunea dorita!

CERTIFICARE TUV - Certificare germana pentru
siguranta produselor noastre reprezinta
confirmarea faptului ca Arctic respecta toate
standardele de constructie si siguranta specifice
categoriei. Calitatea produsului ales de tine este
acum recunoscuta!

Dotari
MATERIALE NEINFLAMABILE - Congelatoarele
Arctic sunt construite din materiale ce le ofera o
siguranta sporita in utilizare si protectie
impotriva factorilor de mediu. Poti conta pe
congelatorul tau in orice conditii!
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