
Spațiu de depozitare flexibil și eficiență energetică de 
invidiat! 

Dacă sunteți în căutarea unui aparat frigorific care să ofere un spațiu 

de depozitare flexibil și generos, dovedind în același timp o eficiență 

energetică de invidiat, combina frigorifică Nobeltek este soluția 

câștigătoare! Acest produs excepțional are o circulație constantă a 

aerului și temperaturi uniforme care nu vor degrada alimentele 

dumneavoastră preferate, fiind un compromis perfect de stocare 

între spațiul de refrigerare și cel de congelare.

Specificații

Dotări

Combină frigorifică NCS-305XA++

I

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

Control temperatură

Volum net frigider

Agent de răcire, Cantitate

SZ59E1HL

N/ST/T

50 Hz

220-240 V

75 W

0.6 A

Cyclopentane

0.61 kWh

223 kWh

A++

315 l

90 l

305 l

4.5 kg/24 h

40 dB

16.7 h

Mecanic

215 l

R600a, 79 g

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni produs (LxAxÎ)

Dimensiuni cutie (LxAxÎ)

Dimensiuni ambalare (LxAxÎ)

da

da

Greutate netă

Greutate brută

Dotări

Manuală

Inox

Decongelare

Culoare

da

da

da

da

59.5x63x188 cm

65.7x68.8x192.5 cm

65.7x68.8x195 cm

61 kg

68 kg

Iluminare LED

Raft ușă pentru sticle de 2 l

Sertar transparent

Compartiment fructe/legume

Uși reversibile

Rafturi de sticlă

Compartiment destinat fructelor și legumelor

Fructele și legumele pot fi păstrate separat și menținute 

în acest compartiment spațios, temperatura fiind puțin 

mai mică pentru a păstra prospețimea și aroma acestora.

Iluminare LED

Iluminarea interioară cu LED luminează ușor fiecare colț 

al aparatului, astfel încât să puteți localiza rapid ceea ce 

doriți. Emite puțină căldură și este eficient energetic.

Spațiu de stocare

Aparatul dispune de un spațiu de stocare generos, având 

un volum net total de 305 litri. Designul său vă oferă 

libertate în organizarea alimentelor, fiind proiectat  în 

vederea stocării unei cantități mari de alimente.

Autonomie

Combina frigorifică menține aerul rece timp de 16 ore în 

cazul unei întreruperi de energie electrică pentru a 

prelungi durata de viață a alimentelor depozitate.

Consum redus de energie

Combina frigorifică 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++.

Ra� ușă pentru sticle de 2 litri

Raftul de pe ușa compartimentului frigorific găzduiește 

sticle de până la 2 litri, pentru un acces facil la băuturile 

preferate, cu pierderi minime de aer rece. 

Uși reversibile

Setați cu ușurință deschiderea ușii combinei frigorifice la 

stânga sau la dreapta, în funcție de nevoile 

dumneavoastră și de amplasarea aparatului frigorific. 

Zgomot redus

Cu un nivel de zgomot de doar 40 dBA, frigiderul este 

suficient de silențios pentru a se integra perfect în 

cadrul ambiental sonor al locuinței dumneavoastră.

Sertare transparente

Sertarele transparente sunt proiectate pentru o eficiență a spațiului și vizibilitate crescută a produselor depozitate. Înainte de a 

pleca la cumpărături, fiind transparente, aveți acces la conținut dintr-o singură privire.
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