
Menține prospețimea alimentelor preferate mai mult timp!

Un produs cu un design simplu și bine gândit, funcțional în același timp, 

cu componente de înaltă calitate. Frigiderul cu o ușă Nobeltek menține 

gustul mâncării preferate mai mult timp, iar decongelarea manuală vă 

permite să curățați interiorul oricând doriți, pentru o răcire și o conservare 

optimă a alimentelor depozitate. Setați ușor temperatura interioară în 

funcție de nevoile dumneavoastră, ajustați înălțimea piciorușelor ajustabile 

și veți vedea că acest frigider compact se potrivește perfect în orice 

bucătărie.

Specificații

Dotări

Frigider cu o ușă NRN-350X

Consum redus de energie

Frigiderul Nobeltek este ideal 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 350 litri. Designul său vă 

oferă libertate în organizarea alimentelor, fiind proiectat  

în vederea stocării unei cantități mari de alimente.

Control electronic

Temperatura compartimentului poate fi afișată cu 

exactitate și controlată cu precizie datorită ecranului 

tactil. 

Iluminare LED

luminarea interioară cu LED luminează ușor fiecare colț 

al frigiderului, astfel încât să puteți localiza rapid ceea ce 

doriți. Emite puțină căldură și este eficient energetic.

Uși reversibile

Setați cu ușurință deschiderea ușii frigiderului la stânga 

sau la dreapta, în funcție de nevoile dumneavoastră și 

de amplasarea aparatului frigorific. 

Dozator de apă

Dozatorul de apă este o alternativă inovativă pentru cei 

care preferă apă rece și proaspătă. Montat în exteriorul 

aparatului asigură apă rece la o simplă apăsare a clapetei.

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.

Sistem patentat de hidratare

Prin colectarea și reciclarea apei evaporate, umiditatea 

din interior poate fi crescută la peste 60%, păstrând 

fructele și legumele proaspete mai mult timp.

Zgomot redus

Cu un nivel de zgomot de doar 43 dBA, frigiderul este 

suficient de silențios pentru a se integra perfect în 

cadrul ambiental sonor al locuinței dumneavoastră.

Suport din inox pentru sticle

Suportul din inox pentru sticle este special conceput 

pentru economisirea spațiului din frigider și depozitarea 

în siguranță a sticlelor. 

350l
capacitate

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni produs (LxAxÎ)

Dimensiuni cutie (LxAxÎ)

Greutate netă

Greutate brută

59.5x63.5x185.5 cm

64 kg

71 kg
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Control electronic

Multi-Airflow 

Funcție Super Freeze

Iluminare LED

Sistem patentat de hidratare 

Sertare transparente

Compartiment dublu

Mâner ușor de deschis

daGarnitură ușă

daUși reversibile
daDozator de apă
daSuport pentru sticle din inox

74x65.5x190.5 cm

SN/N/ST/T

220-240 V

144 kWh

F

350 l

D

350 l

Clasă climatică
Tensiune alimentare

Consum anual de energie

Clasă energetică

Volum net total

Clasă zgomot

Volum net congelator****

124EEI

4℃Temperatură recomandată frigider

10⁰CTemperatură minimă ambientală

43⁰CTemperatură maximă ambientală

AutomatăDecongelare

InoxCuloare

43 dBNivel zgomot


