
 

Everfresh+

Ostame tavaliselt rohelisi köögivilju suuremates kogustes, sellepärast kipuvad need sageli külmikus

riknema. Köögiviljade värskuse pikendamiseks projekteeris Beko uue kambri Everfresh+. Tänu

spetsiaalsete kanalite läbi siseneva õhuniiskuse ideaalsele reguleerimisele ning kambri

konstruktsioonile pikeneb selles säilitatavate köögiviljade värskus kuni 30 päeva.

 

RCNA366E40ZXBN
Jahutamine / Eraldiseisvad

TEHNOLOOGIATE



 

LED-valgustus

LED-valgustus on energiatõhusam ja tagab tavapärase valgustusega võrreldes loomulikuma valguse.

See on veel üks samm keskkonnasõbralikuma maailma poole.

 

 

Fast Freeze

Suuremate toidukoguste külmutamiseks tasub valida kiirkülmutuse funktsioon, mis on vitamiinide ja

toitainete säilitamiseks ideaalne.

 

 

NeoFrost

Tehnoloogia NeoFrost välistab jää tekkimise toiduainetel ja seadme sisemuses, mis tähendab, et

lahtisulatamine ei ole enam vajalik. Ühes seadmes on kaks (või kolm, side-by-side-tüüpi külmikutes)

sõltumatut aurustit ja ventilaatorit.

 

 

HarvestFresh

Loodusest inspireeritud, valguse jõul. Uuenduslik kolme värvi tehnoloogia, mis jäljendab

köögiviljasahtlis öö-päeva tsüklit, mis hoiab juur- ja puuviljade vitamiine kauem.

 

 

Uks, mis moodustab katkematu tööpinna

Ilma ebaesteetiliste pragudeta! Tänu Beko külmkappide ustele, mis moodustavad köögimööbliga

katkematu tööpinna, on võimalik meie seadmeid paigutada kuhu iganes soovite, ilma et peaksite

muretsema selle pärast, kas saate ust lahti teha.

 

 

Mudel RCNA366E40ZXBN Stock Code 7522720075

Värv EAN-kood 5944008924355

 

RCNA366E40ZXBN
Jahutamine / Eraldiseisvad

SPETSIFIKATSIOON



RCNA366E40ZXBN
Jahutamine / Eraldiseisvad

Elektrooniline ekraan Yes SAP-kood 7522720075
EAN-kood 5,94E+17 Juhtsüsteem (RF) Elektrooniline

Jahutussüsteemi tüüp Ei Frost Valgustuse tüüp LED laes ( power 
led )

Muudetava avanemise
suunaga uks Yes VioLED Ei

Energiaklass (RF) E Mahutavus kokku (l) 324 liters
Värske toidu lahtri
netomaht (l) 215 liters Külmutuskambri

netomaht (l) 109 liters

Päevane külmutusmaht
(kg) 6 Müratase (dbA) 38 dBA

Temperatuuri tõusmise
aeg (tund) 33 Sügavkülma sahtlite arv 3

Kiirkülmutuse lahtri
klapp Serigraafiaga Jäämasina tüüp IceBox

EverFresh+ Yes Juur- ja puuviljasahtlite
arv 2

Täislaiuses ukserestide
arv 3 Munarestide arv 1

Munaresti tüüp
06 muna 

mahutavus
Sügavus - pakendamata
(cm)(z) 67,0 sentimeetrit

Laius - pakendamata
(cm)(x) 59,5 sentimeetrit Kõrgus - pakendamata

(cm)(y) 185,2 sentimeetrit

Kaal - pakendamata (kg) 70,000 kilogrammi    
 

Turunduskood


