
 

Everfresh+

Zaļie dārzeņi bieži bojājas ledusskapī, jo parasti tos pērk lielos daudzumos. Lai pagarinātu dārzeņu

svaigumu, Beko ir izstrādājis jaunu kameru ar nosaukumu Everfresh+. Pateicoties pareizai gaisma, kas

caur speciālu kanālu iekļūst kameras iekšienē, mitruma regulācijai, kā arī pateicoties kameras

konstrukcijai, tajā uzglabātie dārzeņi paliek svaigi līdz pat 30 dienām ilgāk.

 

 

LED apgaismojums

LED apgaismojums ir energoefektīvāks un nodrošina dabiskāku apgaismojumu. Tas ir vēl viens solis

ceļā uz zaļāku nākotni.

 

 

Fast Freeze

Ātrās sasaldēšanas iestatījumu, kurš ir ideāli piemērots pārtikas vitamīnu un uzturvielu saglabāšanai,

ieteicams izvēlēties, uzreiz sasaldējot lielu svaigas pārtikas daudzumu.

 

 

NeoFrost

NeoFrost tehnoloģija ne tikai novērš ledus rašanos uz pārtikas vai ierīces iekšienē, bet arī nozīmē, ka

atsaldēšana vairs nav nepieciešama. Tehnoloģija nodrošina arī divus (vai trīs - side-by-side tipa

ledusskapjos) neatkarīgus iztvaicētājus un ventilatorus vienā ierīcē.
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Invertora kompresors

Inovatīvajam zema ātruma invertora kompresoram ar BLDC ventilatoru raksturīga augsta izturība un

minimāls trokšņa līmenis. Nodrošina zemāku enerģijas patēriņu un palīdz dzesēšanas sistēmai

minimizēt temperatūras svārstības (piem., atverot durvis).

 

 

Active Fresh Blue Light™

Gaisma ar viegli zilu toni garantē fotosintēzes nepārtrauktu procesu svaigos augļos un dārzeņos, kas

tiek uzglabāti tiem paredzētajos nodalījumos. Pateicoties šai funkcijai produkti ne tikai saglabā

svaigumu, bet pat palielina savu uzturvērtību.

 

 

Aktīvais jonizators

Aktīvais jonizators iznīcina baktērijas, vīrusus un citus faktorus, kas rada nepatīkamu smaržu

ledusskapī. Tādā veidā tiek attīrīts ledusskapja iekšienē cirkulējošais gaiss, ļaujot ilgāk uzglabāt

pārtiku.

 

 

Modelis CNA365E30ZGB Stock Code 7517020050

Krāsa EAN kodas 5944008918095
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Mārketinga kods
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Elektronisks displejs Jā SAP kods 7517020050
EAN kods 5944008918095 Vadības sistēma Elektroniskas
Dzesēšanas sistēmastips Nē Frost Jonizators Jā
Zilā lampa Jā Apgaismojuma tips LED kreisajā sienā
Apvēršamas durvis Jā Kopējais tilpums (L) 9999 liters
Svaigās pārtikas
nodalījuma neto tilpums
(L)

9999 liters Saldētavas neto tilpums
(L) 9999 liters

Dienas saldēšanas
kapacitāte (kg) 5 Trokšņa līmenis (dbA) 9999 dBA

Temperatūras
pieauguma ilgums
(stundas)

21 Saldētavas atvilktņu
skaits 3

Ātrās saldēšanas
nodalījuma plaukts Ar serigrāfiju Ledus pagatavotāja tips Icebox

EverFresh+ Jā Dārzeņu nodalījumu
skaits 2

Pilna platuma durvju
plauktu skaits 4 Olu turētāju skaits 1

Olu turētāja tips 06 Olu ietilpība Dziļums 65,2 centimetri
Platums 59,5 centimetri Augstums 183,7 centimetri
Svars 71,000 kilogrami    
 


