
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.

É fácil armazenar itens compridos em duas gavetas de vegetais de meia 
largura
Agora pode organizar as peças de fruta maiores e os vegetais mais compridos 
como quiser com as duas gavetas para vegetais de metade da largura.

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.

Frigorífico de uma porta de 125 x 55 x 63, electromecânico, tecnologia 
DynamicAir, Luzes LED, Branco, porta arqueada e reversível

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.

Product Benefits & Features

• Refrigeração ventilada
• 4 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

Frigorífico 1 porta de livre instalação de 1250 mm
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Classe do Produto Frigorífico
Cor Branco
Prateleira para garrafas 1, Transparente
Classe de eficiência energética 
(Regulamento (UE) 2017/1369) F

Soma do volume dos compartimentos 
de refrigeração (UE 2017/1369) 241

Classe climática (UE) 2017/1369 SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia em 
kiloWatts hora por ano (kWh/a) (EU) 
2017/1369

130

Tipo descongelação frigorífico Auto
Nº de prateleiras do frigorífico 4 largura completa
Prateleiras da porta 1 3, Largura total, transparentes
Compartimento diário Nenhum
Suportes para ovos 1 para 6
Nº de tampas 1
Tipo de gavetas do frigorífico Plástico transparente
Gavetas especiais do frigorífico Nenhum
Iluminação Lâmpada LED
Índice de eficiência energética (UE 
2017/1369) 125

Classe de emissão de ruído aéreo 
(UE 2017/1369) C

Emissão de ruído aéreo (UE 
2017/1369) 38

Temperatura ambiente mínima (UE) 
2017/1369 10

Temperatura ambiente máxima (UE) 
2017/1369 43

Temperatura recomendada (alimentos 
frescos) (UE2017/1369) 4

Instalação Livre instalação
Tipo de porta 1
N.º Portas 1
Porta reversível Sim
Dobradiças das portas Direita e reversível
Tipo de controlo TH Box OLD
Dimensões (AxLxP), em mm 1250x550x630
Dimensões de encastre (AxLxP), em 
mm Não

Ventilador Estático
Segurança para crianças Não
Iluminação LED Sim
Porta sobre porta Não
Porta deslizante Não
Espaço para garrafas Não
Voltagem, V 230
Frequência, Hz 50
Ligação (W) 100

Product Specification

Frigorífico 1 porta de livre instalação de 1250 mm
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