
ZYAN8EW0 Congelador

Mais espaço para itens maiores

O congelador OptiSpace Bright tem espaço para guardar alimentos grandes,
como bolos, e objetos altos como garrafas. Pode também usufruir de mais
espaço com as prateleiras e gavetas fáceis de remover.

OptiSpace, maior capacidade de armazenamento

Este congelador grande é concebido para a vida familiar, com muitas opções
de arrumação funcionais. As caixas mais frescas e robustas do congelador
podem ser facilmente desmontadas e retiradas para que tenha mais espaço e
adequar-se às suas necessidades específicas.

LowFrost, para menos descongelamento

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

Características:

Controlo mecânico•
Descongelação manual•
Porta com abertura à Direita e
reversível

•

Gavetas congelador: 1 + 1 Maxi
Gaveta + 1 Meia gaveta Plástico
transparente

•

Indicador luminoso de temperatura
elevada

•

Função congelação rápida•
Pés ajustáveis•

Especificações técnicas:

PNC : 922 717 094•
EAN : 7332543741083•
Classe do Produto : Congelador•
Cor : Branco•
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE)
2017/1369) : E

•

Volume total (UE 2017/1369) : 85•
Capacidade de congelação (secção de 4 estrelas)
(UE2017/1369) : 4.2

•

Classe climática (UE) 2017/1369 : SN-N-ST-T•
Consumo ponderado de energia em kiloWatts hora por ano
(kWh/a) (EU) 2017/1369 : 164

•

Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : C•
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : 38•
Dimensões (AxLxP), em mm : 845x560x575•
Porta reversível : Sim•
Tecnologia de frio do congelador : Estático•
Lâmpadas do congelador : Nenhuma•
Tipo de porta : 1•
Condensador : Estático•
Volume do compartimento (4 estrelas) (UE2017/1369) : 85•
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE
2017/1369) : 85

•

Iluminação LED : Não•
Segurança para crianças : Não•
Descongelação Automática : Não•
Abertura Pedal : -•
QuickDoor : -•
Porta sobre porta : Não•
Porta deslizante : Não•
Tipo de controlo : Mecânico•
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•
Gavetas do congelador 1 : 1, Fio e frente de plástico sólido•

Descrição do produto:

Congelador vertical de
84,5 x 56 x 57,5,
electromecânico,
(Possível instalação
Side by Side com
ZEAN11EW0), porta
plana branca
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