
Optimizează depozitarea produselor congelate!

Congelatorul vertical Nobeltek asigură spațiu suplimentar de 

depozitare pentru a congela alimente, fără a ocupa loc prețios 

în locuința dumneavoastră. Controlul eficient vă permite să 

reglați temperatura în așa fel încât să mențineți alimentele în 

siguranță, iar decongelarea manuală face curățarea mai ușoară. 

Dispunând de un raft pentru depozitare flexibilă și 2 piciorușe 

ajustabile, congelatorul se potrivește în orice spațiu ales.

Specificații

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 total

Nivel de zgomot

Control temperatură

Volum brut congelator

Volum net congelator

Agent de răcire, Cantitate

Capacitate de congelare

Autonomie

SZ59C1H

SN/N/ST/T

I

50 Hz

220-240 V

75 W

0.6 A

Cyclopentane

0.6169 kWh

225.1 kWh

A+

180 l

165 l

42 dB

Mecanic

180 l

139 l

R600a, 58 g

10 kg/24 h

16.7 h

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni produs (LxAxÎ)

Dimensiuni cutie (LxAxÎ)

Dimensiuni ambalare (LxAxÎ)

da

da

Greutate netă

Greutate brută

55x55x143 cm

58x58x144.5 cm

58x58x146.5 cm

42 kg

45.4 kg

Dotări

Manuală

Alb

Decongelare

Culoare

da

da

da

da

Piciorușe ajustabile

Tehnologie răcire uniformă

Compartiment pizza

Transport facil cu roți

Sertare transparente

Uși reversibile

Congelator static NFS-165WA+

Consum redus de energie

Congelatorul Nobeltek este ideal 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+.

Spațiu de stocare

Aparatul dispune de un spațiu de stocare generos, 

având un volum net total de 165 litri. Designul său vă 

oferă libertate în organizarea alimentelor, fiind proiectat  

în vederea stocării unei cantități mari de alimente.

Zgomot redus

Cu un nivel de zgomot de doar 42 dBA, congelatorul 

este suficient de silențios pentru a se integra perfect în 

cadrul ambiental sonor al locuinței dumneavoastră.

Piciorușe ajustabile

Reglați înălțimea și echilibrul congelatorului pentru a se 

potrivi perfect în bucătăria dumneavoastră; o puteți face 

cu ușurință ajustând cele 2 piciorușe de nivelare.

Uși reversibile

Setați cu ușurință deschiderea ușii congelatorului la 

stânga sau la dreapta, în funcție de nevoile 

dumneavoastră și de amplasarea aparatului frigorific. 

Autonomie

Congelatorul Nobeltek menține aerul rece timp de 16 

ore în cazul unei întreruperi de energie electrică pentru 

a prelungi durata de viață a alimentelor depozitate.

Compartiment depozitare pizza

Un deliciu pentru iubitorii de pizza, dar și de înghețată! 

Raftul special este locul perfect proiectat pentru 

introducerea ușoară a cutiilor de pizza sau de înghețată.

Sertare transparente

Sertarele transparente sunt proiectate pentru o eficiență 

a spațiului și vizibilitate crescută a produselor 

depozitate. 


