
Prateleiras em vidro, total segurança
As prateleiras robustas do frigorífico são feitas de vidro mais resistente do que 
o vidro normal. Além disso, a superfície macia permite limpar de imediato os 
derrames acidentais.

Funções na ponta dos seus dedos. Com controlo tátil eletrónico
Com o controlo eletrónico tátil sabe sempre o estado do seu combinado. 
Controle facilmente diversas funções e defina as configurações precisas para 
o seu frigorífico com apenas um toque.

Preserve os nutrientes com FastFreeze
Ao congelar rapidamente os alimentos, os nutrientes mais importantes são 
mantidos, para que possa apreciar refeições de melhor qualidade depois de 
descongelar.

Descongelar menos vezes, com LowFrost
Com a tecnologia LowFrost não tem de descongelar o congelador com tanta 
frequência. Por isso, é mais fácil manter o desempenho do congelador.

Combinado de 1,772 m com congelador Low Frost com 72 litros de 
capacidade útil, frigorífico ventilado com 196 litros de capacidade útil, 
iluminação interior LED, com controlo eletrónico tátil, nível de ruído 35 dB(A), 
sistema de instalação calhas deslizantes, branco

LowFrost: menor necessidade de descongelar, menos trabalho
Com o combinado Low Frost, não tem de descongelar com tanta frequência. 
Portanto, menos gelo significa menos trabalho para si, e uma maneira mais 
fácil de fazer a manutenção do frigorífico. 

Product Benefits & Features

• Instalação em calhas deslizantes
• Descongelação automática do frigorífico
• Refrigeração ventilada
• Função Congelação Rápida com retorno automático ao normal
• 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

Combinado de integrar Zanussi 
 ZNFN18FS1 de Classe F e 1772 mm

ZNFN18FS1
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PNC 925 503 211
EAN 7332543771295
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
Dimensões (AxLxP), em mm 1772x548x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em 
mm 1780x560x550

Ventilador DynamicAir
Descongelação Automática Não
Segurança para crianças Não
Iluminação LED Sim
Porta reversível Sim
Espaço para garrafas Não
Dispensador de água e gelo Não
Gaveta LongFresh Não
LowFrost Sim
Porta sobre porta Não
Porta deslizante Sim
Compartimento diário 1 largura total transparente

Product Specification
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