
A garantia de dez anos do compressor proporciona-lhe a máxima 
tranquilidade. Esta garantia inclui mão de obra, transporte, remoção e recarga 
de gás, manutenção e custos de serviço.

CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto
Manter todos os ingredientes frescos à mão é 
essencial para criar pratos deliciosos. Com o 
CustomFlex®, pode organizar o armazenamento na 
porta do frigorífico ao seu gosto. Mova e reorganize 
caixas, prateleiras e clipes com rapidez e facilidade 
para maximizar o espaço de armazenamento.

Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos
Diminua a maturação de queijos, carnes e outros alimentos frescos, 
armazenando-os na gaveta de baixa temperatura Extra Chill, que garante 
níveis de temperatura mais baixos que no restante compartimento do 
frigorífico.

MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e 
humidade
A Tecnologia MultiFlow protege a qualidade dos 
alimentos, mantendo os níveis de temperatura e a 
humidade estáveis em todo o frigorífico. Os múltiplos 
canais permitem a circulação ativa de ar frio que 
alcança todos os cantos do compartimento.

Combinado CustomFlex de 1,86 m com tecnologia TwinTech, Multiflow, 
Display LED na porta, Gaveta ExtraChill, Iluminação LED, Cor cinzento, porta 
de inox anti dedadas achatada

Product Benefits & Features

• Portas em inox anti-dedadas
• Congelador No Frost
• Descongelação automática do frigorífico
• Função Coolmatic para um arrefecimento rápido dos ingredientes frescos
• Congelador com função Frostmatic para congelamento rápido
• Controlo independente para frigorífico e congelador
• Iluminação interior
• Prateleiras: 2 largura completa, Metal 
• Gavetas de legumes: 1 largura completa 1 gaveta removível 
• Gaveta baixa temperatura
• Gavetas no congelador: 2 + 1 Meia Gaveta, Plástico transparente
• Porta com abertura à Direita e reversível
• Pés ajustáveis
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Classe do Produto Combinado
Cor Silver+Porta Inox
Classe de eficiência energética 
(Regulamento (UE) 2017/1369) E

Volume total (UE 2017/1369) 330
Nº termóstatos 2
Classe climática (UE) 2017/1369 SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia em 
kiloWatts hora por ano (kWh/a) (EU) 
2017/1369

250

Capacidade de congelação (secção 
de 4 estrelas) (UE2017/1369) 8

Número de estrelas ou compartimento 
congelador 4

Autonomia sem corrente (h) 10
Soma do volume dos compartimentos 
de congelação (UE 2017/1369) 101

Soma do volume dos compartimentos 
de refrigeração (UE 2017/1369) 230

Tecnologia de frio do congelador No Frost
Temperatura ambiente mínima (UE) 
2017/1369 10

Classe de emissão de ruído aéreo 
(UE 2017/1369) D

Emissão de ruído aéreo (UE 
2017/1369) 42

Índice de eficiência energética (UE 
2017/1369) 100

Instalação Livre instalação
Tipo de controlo Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta 1
Dobradiças das portas Direita e reversível
Iluminação Painel superior. LED
Dimensões (AxLxP), em mm 1860x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em 
mm Não

Ventilador MultiFlow
Descongelação Automática Sim
Segurança para crianças Não
Iluminação LED Sim
Porta reversível Sim
Dispensador de água e gelo Não
Gaveta LongFresh Não
LowFrost Não
Porta sobre porta Não
Porta deslizante Não
Compartimento diário Nenhum
Prateleiras da porta 1 4 caixas Customflex meia largura
Gavetas especiais do frigorífico Metal
Nº de gavetas do congelador 2 + 1 Meia Gaveta

Product Specification
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