
Menține prospețimea alimentelor preferate mai mult timp!

Frigiderul în 2 uși Nobeltek a fost proiectat cu un sistem de conducte de 

aer care să prevină înghețarea. Înălțimea reglabilă a piciorușelor ajustabile 

presupune încadrarea perfectă a aparatului frigorific în orice tip de 

bucătărie, în timp ce ușa se poate deschide la stânga sau la dreapt, 

conform cerințelor de spațiu. Rafturile glisante din sticlă se extrag și se 

introduc cu ușurință, astfel încât să vă faciliteze oricând accesul la 

alimentele preferate. Un produs apreciat de familii mici, cupluri tinere sau 

studenți pentru simplitatea și accesibilitatea sa.

Specificații

Dotări

Frigider în 2 uși NTS-240W

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 235 litri. Designul său vă 

oferă libertate în organizarea alimentelor, fiind proiectat  

în vederea stocării unei cantități mari de alimente.

Ra� ușă pentru sticle de 2 litri

Raftul de pe ușa compartimentului frigorific găzduiește 

sticle de până la 2 litri, pentru un acces facil la băuturile 

preferate, cu pierderi minime de aer rece. 

Piciorușe ajustabile

Reglați înălțimea și echilibrul frigiderului 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 frigiderului la stânga sau la dreapta, în funcție de nevoile dumneavoastră și de amplasarea 

aparatului frigorific.

Compartiment destinat fructelor și legumelor

Fructele și legumele pot fi păstrate separat și menținute 

în acest compartiment spațios, temperatura fiind puțin 

mai mică pentru a păstra prospețimea și aroma 

acestora.

Zgomot redus

Cu un nivel de zgomot de doar 40 dBA, frigiderul este 

suficient de silențios pentru a se integra perfect în 

cadrul ambiental sonor al locuinței dumneavoastră.

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni produs (LxAxÎ)

Dimensiuni cutie (LxAxÎ)

Dotări

da

da

Greutate netă

Greutate brută

da

da

da

da

55x55x159 cm

40 kg

45 kg

Iluminare LED

Compartiment vegetale

Uși reversibile

Piciorușe ajustabile

Raft ușă pentru sticle de 2 l

Rafturi de sticlă

daRăcire statică

58.5x58.5x160 cm

Clasă climatică

Tensiune alimentare

Consum anual de energie

Clasă energetică

EEI

Volum net congelator, ***

Nivel de zgomot

Clasă zgomot

Volum net frigider

N/ST

220-240 V

221 kWh

F

125

41 l

40 dB

C

194 l

Volum net total 235 l

Temperatură recomandată congelator, ***

Temperatură minimă ambientală

Temperatură maximă ambientală

-18⁰C

16⁰C

38⁰C

Temperatură recomandată frigider 4⁰C

Decongelare Manuală
Culoare Alb


