
Mai mult spațiu de depozitare și funcții inteligente pentru rezultate 
perfecte!

Îmbunătățiți-vă bucătăria cu Side-by-Side-ul Nobeltek proiectat cu un design integrat, 

dar și cu o eficiență de invidiat pentru depozitarea alimentelor datorită controlului 

precis al temperaturii. Ușile mari cu un exterior neted și simplificat se deschid 

complet, ușurând accesul la conținutul din interior și organizarea ușoară a alimentelor. 

Atunci când vine vorba de o multitudine de variante alimentare, spațiul de depozitare 

din aparatul frigorific ales este esențial, motiv pentru care Side-by-Side-ul Nobeltek vă 

va oferi flexibilitatea de a stoca mai ușor orice aveți nevoie, adăugând stil și 

rafinament colecției de produse electrocasnice din locuința dumneavoastră!

Specificații

Dotări

Side-by-Side NSBS-605

Consum redus de energie

Side-by-side-ul NobelTek este ideal pentru menținerea alimentelor 

proaspete, fără grija unui consum ridicat de energie electrică.

Total NoFrost

Side-by-side-ul este dotat cu funcția Total No Frost, cu ajutorul căreia nu 

veți mai fi nevoit să dezghețați manual aparatul frigorific, economisind astfel 

timp prețios. 

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.

Funcție Super Cool

Bucurați-vă de o performanță rapidă de răcire prin simpla atingere a unui 

buton. Această funcție asigură răcirea într-un timp mai scurt a alimentelor.

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. 

Compresor Inverter

Compresor Inverter asigură o capacitate de 

congelare cu 20% mai rapidă față de un 

aparat frigorific cu compresor clasic și o 

temperatură uniformă, constantă, cu 

economisirea energiei electrice.

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.

Mod vacanță

Această funcționalitate este extrem de utilă 

atunci când nu aveți nevoie de răcirea 

alimentelor din partea superioară. Odată 

activat modul vacanță, temperatura din 

congelator va fi setată automat, iar circuitul 

de răcire a frigiderului va fi oprit și se va 

aprinde pictograma de închidere (OFF).

 E

SN/N/ST/T

220-240 V

345 kWh

E

623 l

41 dB

C

229 l

12 kg

Clasă climatică
Tensiune alimentare

Consum anual de energie

Clasă energetică

Volum net total

Nivel de zgomot

Clasă zgomot

Volum net congelator

Capacitate de congelare în 24 ore

99.3EEI

≤-18℃Temperatură recomandată congelator****

10⁰CTemperatură minimă ambientală

43⁰CTemperatură maximă ambientală

DecongelareDecongelare

Inox/Sticlă neagrăCuloare

≥0℃ - ≤+4℃Temperatură recomandată frigider

216 lVolum net congelator, ****

13 lVolum net congelator - secțiune **

394 lVolum net frigider

GClasă iluminare

Dotări
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Total No Frost

Uși dublu înfoliate

Design Multi-air flow

Funcție blocare copii

Funcție răcire rapidă

Iluminare LED

Funcție congelare rapidă

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni produs (LxAxÎ)

Greutate netă

Greutate brută

91x75x180.8 cm

100 kg

110 kg
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Compresor inverter

Mâner încastrat

Panou cu display LED

Panou de control al temperaturii și umidității

Raft rezistent la scurgeri

Alarmă de temperatură

Mod vacanță
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