
Arrumação prática com cestos empilháveis
Com cestos empilháveis, nunca foi tão fácil manter uma ótima arrumação da 
arca frigorífica. Estas gavetas grandes facilitam a arrumação dos seus 
alimentos congelados, para que saiba sempre onde estão guardados.

Ajuste as definições com o controlo eletrónico
O controlo eletrónico permite-lhe controlar facilmente as funções do 
congelador. O LCD prático permite um fácil acesso à definição de temperatura 
e a outras definições gerais.

As luzes LED permitem-lhe ver claramente todo o interior
Diga adeus aos compartimentos escuros do congelador onde não consegue 
ver o que procura. A iluminação suave e uniforme das lâmpadas LED internas 
brilhantes proporcionam-lhe a visibilidade de que necessita e são eficientes 
em termos energéticos.

OptiSpace, para maior arrumação
Este congelador grande é concebido para a vida familiar, com muitas opções 
de arrumação funcionais. As caixas mais frescas e robustas do congelador 
podem ser facilmente desmontadas e retiradas para que tenha mais espaço e 
adequar-se às suas necessidades específicas.

Arca horizontal de com capacidade útil de 300 litros, interior com 3 cestos, 
controlo eletrónico, indicador luminoso de temperatura elevada, display LCD, 
condensador protegido, pés com rodas, Branca

Mais espaço para itens maiores
O congelador OptiSpace Bright série 20 tem espaço para guardar alimentos 
grandes, como bolos, e objetos altos como garrafas. Pode também usufruir de 
mais espaço com as prateleiras e gavetas fáceis de remover.

Product Benefits & Features

• Display LCD na tampa
• Controlo: Controlo Eletrónico 
• Descongelação manual
• Função congelação rápida, com retorno automático
• Iluminação interior
• Cesto(s) interior(es):3 cestos 
• Pés/Rodas: 4 rodas
• Evaporador oculto
• Orifício de drenagem

Arca horizontal de 308 l e 1120 mm
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Posição controlo Botão
Volume total (UE 2017/1369) 308
Classe climática (UE) 2017/1369 SN-N-ST-T
Classe de eficiência energética 
(Regulamento (UE) 2017/1369) F

Consumo ponderado de energia em 
kiloWatts hora por ano (kWh/a) (EU) 
2017/1369

294

Capacidade de congelação (secção 
de 4 estrelas) (UE2017/1369) 14.4

Tipo de controlo Controlo Eletrónico
Cesto 3 cestos
Lâmpadas do congelador Interior. LED
LowFrost Não
Tipo de função controlo de 
congelamento rápido Pressionar o botão por tempo
Classe de emissão de ruído aéreo 
(UE 2017/1369) D

Emissão de ruído aéreo (UE 
2017/1369) 42

Autonomia sem corrente (h) 36
Índice de eficiência energética (UE 
2017/1369) 125

Temperatura ambiente mínima (UE) 
2017/1369 10

Controlo indicador de alta temperatura N/a
Tipo de compressor Alta eficiência
Cor Branco
Tipo de tampa Plástico sólido
Rodas 4 rodas
Refrigerante R600a
Dimensões (AxLxP), em mm 845x1120x700
Ligação (W) 155
Frequência, Hz 50
Voltagem, V 220-240
Comprimento do cabo, (m) 2
PNC 922 718 155
EAN 7332543721818

Product Specification

Arca horizontal de 308 l e 1120 mm
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