
Dimensiuni și greutate

Dimensiuni produs (LxAxÎ)

Dimensiuni cutie (LxAxÎ)

Greutate netă

Greutate brută

59.5x64.5x185.5 cm

74 kg

81 kg
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Total No Frost

Control electronic

Multi-Airflow 

Funcție Super Freeze

Raft cu acces facil

Rafturi usă

Sertare transparente

Uși reversibile

Twisted Ice Cube Maker

58.0x60.0x179.5 cm

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

Congelator Total NoFrost NFN-260X

Total NoFrost

Congelatorul este dotat cu funcția Total No Frost, cu 

ajutorul căreia nu veți mai fi nevoit să dezghețați 

manual aparatul frigorific, economisind astfel timp 

prețios. În plus, depunerile de gheață vor dispărea.

Consum redus de energie

Congelatorul Nobeltek este ideal pentru menținerea 

alimentelor proaspete, fără grija unui consum ridicat de 

energie electrică/

Control electronic

Temperatura compartimentului poate fi afișată cu 

exactitate și controlată cu precizie datorită ecranului tactil. 

Funcție Super Freezer

Datorită funcției de super-congelare, congelatorul va 

asigura o congelare rapidă și puternică, pentru a păstra 

valorile nutritive și a proteja alimentele deja congelate. 

Twisted Ice Cube Maker

Gheața este gata de servire dacă răsuciți tava ce menține 

cuburile de gheață. Asigură cantitatea perfectă de gheață 

pentru un consum mediu.

Sistem eficient Multi-Airflow

Sistemul tridimensional de circulare a aerului la 360° - 

Multi-Airflow - asigură circulația uniformă a aerului 

rece în întregul compartiment pentru o conservare 

optimă.

Ra�uri suplimentare ușă

Pentru a crește funcționalitatea congelatorului 

Nobeltek, pe ușă veți găsi două rafturi suplimentare în 

care puteți depozita, de exemplu, sticle sau alte 

obiecte mai mici. 

Uși reversibile

Setați cu ușurință deschiderea ușii congelatorului la stânga sau la dreapta, în funcție de nevoile dumneavoastră și de 

amplasarea aparatului frigorific. 

SN/N/ST/T

220-240 V

302 kWh

F

271 l

D

271 l

12.3 kg

Clasă climatică
Tensiune alimentare

Consum anual de energie

Clasă energetică

Volum net total

Clasă zgomot

Volum net congelator****

Capacitate de congelare în 24 ore ****

123EEI

-16℃ ~ -24℃Temperatură recomandată congelator****

10⁰CTemperatură minimă ambientală

43⁰CTemperatură maximă ambientală

AutomatăDecongelare

InoxCuloare


