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Chłodziarko-zamrażarka Sharp SJBA31IEWG2-EU Szybka wysyłka!
RABAT DLA ZAREJESTROWANYCH!!!
Cena

2 284,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SJ-BA31IEWG2-EU

Kod producenta

SJ-BA31IEWG2-EU

Producent

Sharp

Opis produktu
Cechy
Klasa sprawności energetycznej A++
Białe szkło
595X660X1860 (szer. x wys. x gł.)[mm]
AdvancedNoFrost
Pojemność chłodziarki 230 litry
Pojemność zamrażarki 94 litrów
Elektroniczna regulacja temperatury
Szklane drzwi
AdaptiLift
AdaptiShelf
Cechy
Child Lock
Mali spryciarze łatwo się nie poddają, ale nie musisz się martwić, bo ta funkcja uchroni wszystkich przed kłopotami.
AdaptiLift
Łatwo wyregulujesz pojemniki na drzwiach, dopasowując je do własnych potrzeb.
Door Alarm
Jeśli drzwi chłodziarki pozostają zbyt długo otwarte, sygnał dźwiękowy przypomni Ci o tym, chroniąc Twoje rachunki i
przechowywaną żywność.
Door Reversibility
Czy Twoja chłodziarka pasuje znakomicie w odpowiednie miejsce, ale nie otwiera się na odpowiednią stronę? Dzięki zmianie
kierunku otwierania drzwi w stu procentach dopasujesz chłodziarkę do otoczenia.
Eco Mode (cooling)
Holiday Mode
Gdy wyjeżdżasz na urlop, Twoja chłodziarka też może odpocząć. Tryb wakacyjny pozwala ograniczyć zużycie prądu przy
ustawieniu temperatury w komorze chłodziarki na 10 stopni.
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Power Failure Warning
Chłodziarka zawsze zatroszczy się o Twoje bezpieczeństwo, informując Cię, jeśli nastąpiła przerwa w zasilaniu, co mogło
doprowadzić do zepsucia się przechowywanej żywności.
Super Cool
W chłodziarce musi być chłodno, ale dzięki Sharp można to osiągnąć superszybko. Wtedy jest naprawdę Super Cool.
Super Freeze
Gdy życie nabiera tempa, nie musisz tracić zbyt czasu na chłodzenie swoich potraw. Dzięki funkcji Super Freeze schłodzisz
ciepłą potrawę w ciągu kilku krótkich chwil, a nie długich godzin.
AdaptiFreezer
Dzięki naszej technologii twoja zamrażarka będzie działać zawsze, niezależnie od temperatury na zewnątrz - nawet jeśli
spadnie ona do -15'C.
Glass Door Finishing
Atrakcyjna, szklana konstrukcja doskonale pasuje do nowoczesnych kuchni. Wysokiej jakości fronty ze szkła hartowanego są
niezwykle wytrzymałe.
DualControl
Dzięki elektronicznemu sterowaniu możesz niezależnie ustawić temperaturę w chłodziarce i zamrażarce. Użytkownik może
osobno zarządzać obiema komorami.
Screen Saver Mode
Gdy nie ma potrzeby wprowadzania lub sprawdzania ustawień chłodziarki, ten imponujący wyświetlacz włączy wygaszacz,
dopóki nie będzie znowu potrzebny.
AdaptiShelf
Łatwo przestawiaj półki lodówki, by wydajnie wykorzystywać przestrzeń.

Dane techniczne
Funkcje lodówki
Półka na butelki (chłodziarka) 2+1
Komora na owoce i warzywa Fruit&Veg Zone tak
ZeroDegreeZone tak
Wyjmowane półki szklane (chłodziarka) tak
Półki z hartowanego szkła (chłodziarka) 3+1
Oświetlenie wnętrza (chłodziarka) Led
System chłodzenia AdvancedNoFrost
Wymiary i waga
Wymiary bez uchwytu (szer. x gł. x wys.) (mm) 595X660X1860
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm) 664x762x1916
Waga netto (kg) 78
Waga brutto (kg) 84
Funkcje zamrażarki
Półki z hartowanego szkła (zamrażarka) 2
Półka na butelki (zamrażarka) N/A
Automatyczna kostkarka do lodu Nie
Obrotowa kostkarka do lodu Nie
Wydajność mrożenia (kg/24 godziny) 8
Kostkarka z tacką tak
Liczba gwiazdek (zamrażarka) 4
Oświetlenie wnętrza (zamrażarka) N/A
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Kluczowe cechy
Rodzaj produktu Bottom Freezer
Liczba drzwi 2
Sprawność energetyczna A++
Szklane wykończenie drzwi tak
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 263
Czas wzrostu temperatury 18
Wydajność mrożenia (kg/24 godziny) 8
Poziom szumów (dB(A) re1 pW) 42
Klasa klimatyczna T/SN
Kolor White Glass
Pojemność
Pojemność
Pojemność
Pojemność
Pojemność
Pojemność
Pojemność

przechowywania
przechowywania
przechowywania
przechowywania
przechowywania
przechowywania

brutto (litry) 341
chłodziarki brutto (litry) 237
zamrażarki brutto (litry) 104
netto (litry) 324
chłodziarki netto (litry) 230
zamrażarki netto (litry) 94

Inne funkcje
Typ przepływu powietrza w chłodziarce/zamrażarce Forced/Forced
Typ systemu odszraniania w chłodziarce/zamrażarce Automatic
Przekładane drzwi tak
Interfejs użytkownika Head Panel Display
Typ sterowania Electronic Display
Wymagania hydrauliczne Nie
Tryb Eco tak
Tryb wakacyjny tak
Alarm otwartych drzwi tak
Blokada rodzicielska (inne funkcje) tak
Dozownik wody Nie
Uchwyt na drzwiach Integrated handle
Europejski numer artykułu
Kody EAN 4974019950617
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