
SCB418F3LS Combinado

Tecnologia ColdSense: temperatura adaptável, proteção total dos
alimentos
Máximo controlo da temperatura com ColdSense. Os sensores de frio
controlam a temperatura do frigorífico e fora, reagindo de imediato para se
adaptarem à temperatura específica. Arrefecimento 40% mais rápido e menor
variação de temperatura para os seus alimentos. Os alimentos mantêm toda a
qualidade, frescura e aromas.

Mantenha a frescura da natureza, com ColdSense

Controlo automático da temperatura com ColdSense. Sempre que abrir e
fechar a porta do frigorífico, os sensores de frio reagem para que a
temperatura interna volte ao normal. Protege os seus alimentos preferidos das
variações repentinas de temperatura e mantém os sabores mais subtis da
Natureza.

Controlo eletrónico para gestão eficaz de funções e temperatura

O Controlo eletrónico permite fazer modificações rigorosas da temperatura e
outras funções. Este frigorífico combinado eficiente fornece também
informações imediatas dos seus ajustes no painel de controlo tátil.

Mais benefícios:
Para armazenamento eficiente de vegetais longos e de diferentes formatos•

Características:

Instalação em calhas deslizantes•
Descongelação automática do
frigorífico

•

Refrigeração ventilada•
Congelação rápida•
Congelador com função Frostmatic
para congelamento rápido

•

Alarme ótico e acústico de porta aberta•
Iluminação interior•
Prateleiras: 4 largura completa , Vidro
de largura total com guarnição frontal e
traseira

•

Prateleiras no congelador: 2, Largura
total, Vidro

•

Gavetas no congelador: 3 , Plástico
transparente

•

Meias gavetas de legumes: 2 meias
gavetas Plástico transparente

•

Porta com abertura à Direita e
reversível

•

Especificações técnicas:

PNC : 925 503 170•
EAN : 7332543735778•
Classe do Produto : Combinado•
Cor : Branco•
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE)
2017/1369) : F

•

Volume total (UE 2017/1369) : 268•
Nº termóstatos : 1•
Classe climática (UE) 2017/1369 : SN-N-ST-T•
Consumo ponderado de energia em kiloWatts hora por ano
(kWh/a) (EU) 2017/1369 : 272

•

Capacidade de congelação (secção de 4 estrelas)
(UE2017/1369) : 3.9

•

Número de estrelas ou compartimento congelador : 4•
Autonomia sem corrente (h) : 11.5•
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE
2017/1369) : 72

•

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE
2017/1369) : 196

•

Tecnologia de frio do congelador : Low Frost Estático•
Temperatura ambiente mínima (UE) 2017/1369 : 10•
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : B•
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : 35•
Índice de eficiência energética (UE 2017/1369) : 125•
Instalação : Calhas deslizantes•
Tipo de controlo : Eletrónico Tátil•
Tipo de porta : 1•
Dobradiças das portas : Direita e reversível•
Iluminação : 1, Interna. LED, Lado, Intensidade gradual•
Dimensões (AxLxP), em mm : 1772x548x549•
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 1780x560x550•
Ventilador : Estático•
Descongelação Automática : Não•
Segurança para crianças : Não•
Iluminação LED : Sim•
Porta reversível : Sim•
Espaço para garrafas : Não•

Descrição do produto:

Combinado de encastre
de 1,78 m de altura com
congelador LowFrost,
Display LCD, Iluminação
LED, Instalação Calhas
deslizantes
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