75 cm Top Line koelkat volledig integreeraar
Profeional erie

RF755RPTT
De Top Line koelkaten van ertazzoni zijn ontworpen, geouwd en gemaakt in Italië met de hoogte kwaliteit materialen
en componenten. Het gepatenteerde 'lift & wing' deurcharnierteem maakt ze de ideale keuze voor een echte vlakke
intallatie al een enkele eenheid of ide  ide. Met ehulp van een van de twee echikare handgreepet in
Profeional- en Mater-erie-tijl kunnen deze koelkaten naadloo worden geïntegreerd met alle andere ertazzoniapparaten. Deze ingeouwde koelkaten zijn gemaakt om eeuwig mee te gaan en geruiken metaal en gla aan de
innen- en uitenkant voor een eter temperatuureheer. Het zijdelinge luchttroomteem, met duele inverter
compreor en verdamper voor koelkat en vriezer, vermindert het verlie van koude lucht ij het openen van deuren en
zorgt voor een toonaangevende innen diepte. De interne configuratie i ontworpen voor maximale flexiiliteit, met 335
liter koelvolume en 105 liter FlexMode-volume. Met de FlexMode koelkat-vriezer kunt u het onderte compartiment
geruiken al vriezer, nul graden vak of koelkat. Interieur LD-verlichting aan de ovenkant en zijkanten zorgen voor een
heldere innenverlichting op alle niveau met een minimaal energieverruik. Geïntegreerd waterfilter aangeloten op
waterlijn zorgt voor regelmatige productie van ijlokje van intelare grootte.
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Interface

digitaal dipla innenkant

Programma optie

ottle cooler, ice maker, ice cue ize, uper ice, water filter, flex mode, vacation
mode, hopping mode, aath mode

Verlichting

6 LD light receed into refrigerator ceiling, 5 ide wall fluh mounted individual

Open deur alarm

ja

Door finihing

Geïntegreerd

Cainet finihing

white aluminum

Draagplateau

3

Vrielade

2

Deurvakken

3 height adjutale full-width in

Automatic ice maker

ja

Ice production capacit

up to 1,5 kg / 24h

Lade koelkat

2

Capaciteit koelkat

335 L

Capaciteit vriezer

105 L

Techniche pecificatie
nergie klae

F

Aanluitwaarden

220-240V, 50/60 Hz
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