
 

LED apgaismojums

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

ceļā uz zaļāku nākotni.
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TEHNOLOĢIJAS



 

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.

 

 

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).

 

 

Durvis, kas veido nepātrauktu virsmu

Bez neestētiskām spraugām! Pateicoties Beko ledusskapju durvīm, kas veido nepātrauktu virsmu ar

virtuves mēbelēm, mūsu ierīces ir iespējams novietot kur vien vēlaties, neuztraucoties par to, vai

varēsiet tās atvērt.

 

 

Modelis RCNA406E40W Stock Code 7522820001

Krāsa Balta EAN kodas 5944008921606
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SPECIFIKĀCIJA

Mārketinga kods
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Elektronisks displejs Jā SAP kods 7522820001
EAN kods 5944008921606 Vadības sistēma Elektroniskas

Dzesēšanas sistēmas
tips Nē Frost Apgaismojuma tips

LED griestos ( 
power led )

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) 6 Trokšņa līmenis (dbA) 9999 dBA

Temperatūras
pieauguma ilgums
(stundas)

33 Saldētavas atvilktņu
skaits 3

Ātrās saldēšanas
nodalījuma plaukts Ar serigrāfiju Ledus pagatavotāja tips Icebox

Dārzeņu nodalījumu
skaits 1 Pilna platuma durvju

plauktu skaits 4

Vīna plaukta tips
Pilna platuma vīna 

statīvs
Olu turētāju skaits 1

Olu turētāja tips 06 Olu ietilpība Dziļums 67,0 centimetri
Platums 59,5 centimetri Augstums 202,5 centimetri
Svars 78,000 kilogrami    
 


