
Depozitarea perfectă a tuturor alimentelor 
congelate!

Lada frigorifică Nobeltek poate fi setată într-un interval de 

temperaturi de la -18°C la -25°C, astfel încât bunătatea și 

savoarea mâncărurilor preferate să fie păstrată cât mai mult 

timp. Cu un interior ușor de curățat, ușa lăzii se deschide în 

trepte de la 45° la 75°, pentru a face practică gestionarea 

alimentelor congelate. În plus, coșul de depozitare detașabil a 

fost proiectat pentru o ușurință și mai mare a accesului și 

depozitării.

Consum redus de energie

Lada frigorifică Nobeltek este ideală pentru menținerea 

alimentelor proaspete, fără grija unui consum ridicat de 

energie electrică.

Spațiu de stocare

Aparatul dispune de un spațiu de stocare generos, 

având un volum net total de 290 litri. Designul său vă 

oferă libertate în organizarea alimentelor, fiind proiectată  

în vederea stocării unei cantități mari de alimente.

Alarmă temperatură

Alarma de temperatură se declanșează atunci când în 

compartimentul de congelare a pătruns prea mult aer 

cald și alimentele congelate sunt în pericol. 

Zgomot redus

Cu un nivel de zgomot de doar 41 dBA, lada frigorifică 

este suficient de silențioasă pentru a se integra perfect 

în cadrul ambiental sonor al locuinței dumneavoastră.

Izolație de calitate

Lada frigorifică Nobeltek este dotată cu o izolație de 

calitate, ce asigură un consum redus de energie și o 

funcționare mult mai eficientă a procesului de răcire, 

păstrând alimentele la o temperatură constantă.

Termostat reglabil

Consumul mic de energie și reglajul temperaturii sunt 

asigurate de un termostat aflat la îndemâna, poziționat 

astfel încât să nu fie acționat din greșeală.

Ladă frigorifică NCF-295

Specificații

Dotări

Clasă climatică SN/N/ST/T

Tensiune alimentare 220-240 V

Consum anual de energie 286 kWh

Clasă energetică F

Volum total 290 l

Nivel de zgomot 41 dB

Decongelare Manuală

Volum congelator, **** 290 l

Capacitate de congelare 14 kg/24 h

EEI 124.7

Temperatură recomandată congelator , **** -18⁰C

Temperatură minimă ambientală 10⁰C
Temperatură maximă ambientală 43⁰C 

Clasă zgomot C

Culoare Alb

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni produs (LxAxÎ) 111.5x67x85 cm

Dimensiuni cutie (LxAxÎ)

Dotări

Termostat reglabil da

Interior ușor de curățat

Tub de scurgere

da

da

Coș de depozitare detașabil

Evaporator spiralat

da, 1 buc

da

Balama echilibrată da

Greutate netă 42 kg

Greutate brută 47 kg

Izolație de calitate da

115.5x70.0x86.5 cm

Coș de depozitare din sârmă da

Alarmă de temperatură da


