
Ελεύθερο δίπορτο ψυγείο, 178 x 70 cm, λευκό
PKNT43NWFB

PKNT43NWFB

• ExtraFresh, Full NoFrost, Δίπορτο Ψυγείο
• Χρώμα: Λευκό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Ενεργειακή κλάση: F σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων

από A έως G
• Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 298 kWh
• Κλιματική Κλάση SN-T
• Συνολική Χωρητικότητα: 328 l
• Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης: 239 l
• Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης : 89 l
• Επίπεδα Θορύβου: 42 dB(A) re 1 pW
Γενικά χαρακτηριστικά
• Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
• MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
• Δεξιά φορά πόρτας
• Ενσωματωμένη κατακόρυφη χειρολαβή
• Ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και

κατάψυξης
• Κατάψυξη 4 αστέρων
Στη συντήρηση
• 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, από τα οποία τα 3 ρυθμίζονται

σε ύψος
• ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών

με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρηση τους
• 3 αυγοθήκες
• 3 ράφια θύρας
• Εσωτερικός LED φωτισμός
Στην κατάψυξη
• 2 ράφια αποθήκευσης στην πόρτα κατάψυξης
• Vario Zone – αφαιρούμενα ράφια από γυαλί ασφαλείας για

έξτρα χώρο
• Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των

τροφίμων που μόλις αγοράσατε
• Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες : 12 κιλά
• Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 11 ώρες
Διαστάσεις Συσκευής
• Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxΒ: 178x70x64.5 cm

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται
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Ελεύθερο δίπορτο ψυγείο, 178 x 70 cm, λευκό
PKNT43NWFB

Χαρακτηριστικά
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: F
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/a):
298 kWh/annum 
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: 89 l 
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης: 239 l 
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 42 dB(A) re 1 pW 
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: D
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Ελεύθερη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας: Μη διαθέσιμο
Ύψος: mm 
Πλάτος συσκευής: 700 mm 
Βάθος: 645 mm 
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): mm 
Καθαρό βάρος: 66,1 kg 
Ονομαστική ισχύς: W 
Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A 
Φορά ανοίγματος πόρτας: μεντεσές δεξιά
Τάση: 220-240 V 
Συχνότητα: 50 Hz 
Πιστοποιητικά έγκρισης: CE, VDE
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 160 cm 
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (h): 11 h 
Αριθμός συμπιεστών: 1
Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης: 2
Εσωτερικός ανεμιστήρας: Όχι
Αναστρέψιμη φορά πόρτας: Όχι
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση: 3
Μπουκαλοθήκη: Όχι
Σύστημα No Frost:
Τύπος εγκατάστασης: χωρίς εφαρμογή
Τύπος χερουλιού:

Κατανάλωση και στοιχεία σύνδεσης
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