
F O L H E T O   I N F O R M A T I V O

PRODUTO COMERCIALIZADO FORA DE TABELA

COMBINADO

NFL 320 C branco

COMBINADO 

 - Combinado de instalação livre

 - Painel de controlo electrónico com comandos no interior

 - Indicador de temperatura no frigorífico

 - Iluminação superior LED

 - Frio No Frost no frigorífico e congelador

 - Sistema antibactérias

 - Arrefecimento rápido

 - Bandejas de vidro reguláveis em altura

 - Duas gavetas transparentes para legumes

 - Cinco prateleiras transparentes extraíveis na porta

 - Três gavetas no congelador com prateleiras de vidro

 - Portas reversíveis 

 - Rodas traseiras para movimentação e pés dianteiros

reguláveis em altura 

 - Puxador integrado

 - Classificação energética F

 - Capacidade total (bruta): 224 L

DIMENSÕES

Altura (mm) 1 880

Largura (mm) 595

Profundidade (mm) 635

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Categoria 7

Consumo de energia anual (kWh/ano) 293

Consumo de energia diária (kWh/ano) 1

Capacidade total bruta 224

Capacidade frigorífico (líquida) 219

Zona de conservação 0-3º ●

Capacidade congelador (bruta) 86

Nº estrelas congelador 4

Frio No Frost no frigorífico Sim

Frio No Frost no congelador Sim

Consumo de energia diário (kWh/dia) 1

Autonomia do congelador (horas) 15

Poder de congelação (kg/24 horas) 4

Nível de ruído (dBA) 41

Tensão (V) 220-240

Potência máxima total (W) 170

Potência de descongelação (W) 160

Classificação climática N-T

Classificação energética F

MODELO COR EAN CÓDIGO PREÇO S/ IVA
NFL 320 C Branco 605,00 €8421152143865 40672000

A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, todas as características, 

dados, pormenores, medidas, cores, descrições, ilustrações, expostos, no presente folheto informativo, têm carácter meramente orientativo. Os mesmos podem ser alterados ou 

anulados, em qualquer momento e sem obrigação de aviso prévio, de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de 

reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular. A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais 

inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos. Para uma correta instalação, em especial de placas e lava-louças, aconselhamos a que tenha o equipamento 

junto a si e que se certifique das medidas do mesmo antes de efetuar a abertura de encastre. Para uma correta instalação e utilização do equipamento adquirido consulte 

previamente todas as instruções técnicas do mesmo e as siga em conformidade. Aos preços indicados acresce o IVA à taxa em vigor. Os preços não incluem instalação. 
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