
Specificații

Dotări

Combină frigorifică încorporabilă NCN-241BIA++

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni produs (LxAxÎ)

Dimensiuni cutie (LxAxÎ)

Dimensiuni ambalare (LxAxÎ)

Greutate netă

Greutate brută

54x54.5x178.5 cm

58x58.5x184.5 cm

58x58.5x188 cm

65 kg

70.5 kg

Total No Frost

Compartiment glisant pizza

Ușor de montat

Sertar mare pt. acces facil

Control electronic temp.

Ștanțare la cald

Compartiment individual

Spațiu rece pentru bere

Flux de aer pentru frigider

Prospețime vizibilă

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

Dotări

Compresor

Clasă climatică

Protecție împotriva șocurilor

Tensiune

Frecvență

Putere nominală

Curent nominal

Agent de spumare

Consum zilnic de energie

Consum anual de energie

Clasă energetică

Volum brut total

Volum net congelator

Volum net total

Capacitate congelare

Nivel de zgomot

Autonomie

Culoare

Volum net frigider

Agent de răcire, Cantitate

PZ75H1X

N/ST/T

I

50 Hz

220-240 V

180 W

0.8 A

Cyclopentane

0.608 kWh

222 kWh

A++

266 l

59 l

241 l

3.5 kg/24 h

41 dB

11.7 h

Alb

182 l

R600a, 47 g

Consum redus de energie

Combina frigorifică NobelTek este ideală pentru menținerea alimentelor 

proaspete, fără grija unui consum ridicat de energie electrică, deoarece 

consumă cu până la 20% mai puține resurse datorită clasei energetice A++.

Total NoFrost

Combina frigorifică este dotată cu funcția Total No Frost, cu ajutorul căreia 

nu veți mai fi nevoit să dezghețați manual aparatul frigorific, economisind 

astfel timp prețios. 

Spațiu rece pentru bere

Sub compartimentul de fructe și legume este un spațiu „secret” destinat 

depozitării sticlelor de bere. E o zonă specială unde berea este menținută la 

temperatura ideală de servire, fiind și un loc ferit de ochii celor mici.

Compartiment glisant pentru pizza

Sertarul special proiectat din congelator este locul proiectat perfect pentru 

introducerea ușoară a cutiilor de pizza datorită glisării ușoare.

Compartiment individual

Pe ușa frigiderului există un compartiment în care puteți depozita 

cosmetice la aer rece, într-un spațiu ferit de umezeală: creme pentru ochi, 

farduri de pleoape sau produse cosmetice bio și organice.

Spațiu de stocare

Aparatul dispune de un spațiu de stocare 

generos, având un volum net total de 241 

litri. Designul său vă oferă libertate în 

organizarea alimentelor, fiind proiectat 

pentru utilitate și funcționalitate.

Control electronic

Temperatura diferitelor compartimente 

poate fi afișată cu exactitate, controlată și 

modificată cu precizie datorită ecranului 

tactil. 

Compartiment pentru fructe și legume

Fructele și legumele pot fi păstrate separat 

și menținute proaspete în funcție de 

nevoile familiei dumneavoastră. În acest 

compartiment spațios, temperatura este 

puțin mai mică decât în restul 

compartimentului de refrigerare, pentru a 

păstra prospețimea și textura alimentelor.

Spațiu de depozitare flexibil și eficiență energetică de invidiat! 

O combină frigorifică încorporabilă este opțiunea cea mai bună din punct de 

vedere estetic atunci când ne dorim un design minimalist și unitar al bucătăriei. 

Aceasta este ușor de integrat în spații de dimensiuni modeste, păstrându-și în 

același timp o capacitate de încărcare generoasă. Astfel, avantajele combinei 

frigorifice încorporabile Nobeltek se relevă încă din momentul instalării 

acesteia: ocupă mai puțin spațiu decât o combină obișnuită, este foarte ușor 

de instalat, iar nivelul de zgomot este mult mai scăzut prin simpla integrare în 

mobila de bucătărie.
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