
AGB728E6NW Congelador

Design premium, por dentro e por fora

Confira um toque de classe à sua cozinha, com a Design Line. As linhas
discretas e modernas, aliadas às portas planas, tornam este produto num
elemento perfeito no que se refere à sua forma e função.

Uma cozinha fora de série com Design Line

O design contemporâneo do congelador aliados aos materiais de qualidade,
são a cereja no topo de bolo se o resultado que pretende é uma cozinha
moderna e elegante.

Mantenha a sua arca sem gelo

NoFrost é sinónimo de que não há degelo. Mantém a
arca sem gelo, para que a sua performance se
mantenha ao mais alto nível.

Mais benefícios:
Uma luz suave e discreta, que ilumina uniformemente o compartimento•

Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.•

Características:

NoFrost com descongelação
automática

•

Descongelação automática•
Porta com abertura à Esquerda
reversível

•

Gavetas congelador: 5 Plástico
transparente

•

2, Plastico transparente porta(s)
rebatível(eis)

•

Função Frostmatic para congelamento
rápido

•

Iluminação interior•
Função congelação rápida•
Pés ajustáveis•

Especificações técnicas:

PNC : 922 717 117•
EAN : 7332543740932•
Classe do Produto : Congelador•
Cor : Branco•
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE)
2017/1369) : E

•

Volume total (UE 2017/1369) : 279•
Capacidade de congelação (secção de 4 estrelas)
(UE2017/1369) : 14

•

Classe climática (UE) 2017/1369 : SN-N-ST-T•
Consumo ponderado de energia em kiloWatts hora por ano
(kWh/a) (EU) 2017/1369 : 248

•

Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : D•
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : 42•
Dimensões (AxLxP), em mm : 1860x595x650•
Porta reversível : Sim•
Tecnologia de frio do congelador : No Frost•
Lâmpadas do congelador : Topo Painel. LED•
Tipo de porta : 1•
Condensador : Estático•
Volume do compartimento (4 estrelas) (UE2017/1369) : 279.9•
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE
2017/1369) : 280

•

Iluminação LED : Sim•
Segurança para crianças : Não•
Descongelação Automática : Sim•
Abertura Pedal : -•
QuickDoor : -•
Porta sobre porta : Não•
Porta deslizante : Não•
Tipo de controlo : Vestel Door•
Tipo de função controlo de congelamento rápido : Pressione o
botão

•

Autonomia sem corrente (h) : 15•
Temperatura ambiente máxima (UE) 2017/1369 : 43•
Temperatura ambiente mínima (UE) 2017/1369 : 10•
Prateleiras do congelador : 0•

Descrição do produto:

Congelador vertical
NoFrost de 1,86 m,
Controlo eletrónico táctil,
Iluminação LED, Cor
branco, porta achatada


