Frigorífico
ZEAN11EW0

Mais espaço para itens maiores
O frigorífico OptiSpace Bright tem espaço para guardar alimentos grandes,
como bolos, e objetos altos, como garrafas. Pode também usufruir de mais
espaço com as prateleiras e gavetas fáceis de remover.

Frigorífico de uma porta de 84,5 x 56 x 57,5, congelador 4 estrelas, prateleiras
de cristal, porta plana branca, Classe A+

Product Benefits & Features
OptiSpace, maior capacidade de armazenamento
Este frigorífico de grandes dimensões foi concebido para a vida familiar, com
muitas opções de arrumação funcionais. As caixas mais robustas do frigorífico
podem ser facilmente desmontadas e retiradas para que tenha mais espaço e
adequar-se às suas necessidades específicas.

Congelador compacto dentro do frigorífico
Este congelador é perfeito se não tiver muito espaço em casa. O congelador
miniatura está no interior do frigorífico e pode atingir até -18 ºC.

Ajuste facilmente as configurações do frigorífico
O controlo eletrónico permite-lhe controlar facilmente as funções do frigorífico.
O LCD prático permite um fácil acesso à definição de temperatura e a outras
definições gerais.

Prateleiras do frigorífico em vidro, total segurança
As prateleiras robustas do frigorífico são feitas de vidro ultraresistente. Além
disso, a superfície plana permite limpar de imediato os derrames acidentais.
Nova garantia do compressor
Os cinco anos de garantia no compressor oferecem cobertura para mão de
obra, transporte, remoção e racarga de gás, manutenção geral, e quaisquer
custos de serviço que possam surgir. Desfrute da tranquilidade de saber que o
seu eletrodoméstico está seguro.

• Capacidade útil: 106 l
• Capacidade útil congelador 4****: 13 l
• Congelador 4****
• Muito silencioso: apenas 38 dB
• Descongelação automática do frigorífico.
• 1 Largura completa Prateleiras, Vidro com guarnição
• 1 para 6 suporte(s) para ovos
• 1 largura completa Gavetas para legumes
• Iluminação interior
• Cor: Branco
• Porta com abertura à Direita e reversível
• Pés ajustáveis
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Product Specification
Dimensões (AxLxP), em mm
Classe de Eficiência Energética
(2010/30/EC)
Tipo de controlo
Iluminação
Cons. anual energia, kWh
Nível de ruído, dB(A) (2010/30/EC):
Frigorífico com tecnologia de frio
Tipo de porta
Capacidade bruta total, l
Capacidade útil do frigorífico, (L)
Capacidade útil compartimentos zero
graus
Altura, mm
Largura, mm
Profundidade, mm
Altura encastre, mm
Largura encastre, mm
Profundidade encastre, mm
Classe climática
Frequência, Hz
Ligação (W)
International colour (Icon)
Cor
Marca

845x560x575
A++
Eletrónico
1, Lâmpada, Interior
141
38
Estático
"small arch"_simil flat
123
106
13
845
560
575
0
0
0
SN-N-ST
50
100
White
Branco
Zanussi
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