
Mevcut renk seçenekleri
RC289203
0 °C ye yakın taze soğutma
Tamamen ankastre edilebilir

beraberindeki aksesuarlar
2 x Yumurtalık.

RC289203
200 serisi Vario Soğutucu
0 °C ye yakın taze soğutma
Tamamen ankastre edilebilir
Niş genişliği 56 cm, Niş yüksekliği 177.5
cm

Eşsiz kullanım konsepti:- Maximum
Hacim kullanımı: Kademeli-raflar,
maximum derinlikte raflar ve bunlar
için geliştirilmiş özel kaplar - Optimal
görüş alanı: akılcı aydınlatma
konsepti, cam ve transparan
malzeme kullanımı - Gaggenau
cihazları ile gıda hazırlama ve
saklama imkanı: Gastronorm tepsi
olukları ve kullanımı sayesinde her
gıdaya uygunluk.
Kompresörün yeniden
konumlandırılması ile büyütülmüş
kuulanılabilir iç hacim 302 litre
Yaklaşık 0°C lik taze soğutma dahil 3
iklim bölgesi.
RF287 Derin dondurucu ile (Side-by-
Side) kombine edilebilir
Amortisörlü kapı menteşeleri
yumuşak ve güvenli bir kapanışı
sağlar
Tam olarak dışarı çekilebilen
Teleskobik çekmeceler yumuşak
kapanma özelliği ile kontrollü bir
kapanış sağlar.
Enerji sınıfı A++

Kumanda
Elektronik ısı ayarı ve mevcut ısı
göstergesi.
Sensör tuşları.

Teknik özellikler
Dinamik soğuk hava dağılımı.
20 derecelik açı ile amartisörlü kapı
menteşeleri otomatik olarak kapıyı
yumaşak şekilde kapatır
Kapı açık uyarısı.

Soğutma
Kullanılabilir hacim 225 Litre.
Hızlı-Soğutma.
Çözme otomatiği ve buharlaştırma
tekniği.
+ 2 °C ile + 8 °C arasında ısı ayarı
yapılabilir.
Maximum derinlikte 2 adet güvenlikli
cam raf, tamamen dışarı çekilebilir.
Güvenlikli camdan üretilmiş 4 adet
raf, bunlardan ikisinin yüksekliği
değiştirilebilir.
4 şişe kapasiteli ve katlanabilme
özelliğine sahip Şarap ve Şampanya
rafı.
Cam tepsi için öngörülmüş özel
konumlandırma alanı
Şişeler için geliştirilmiş 1 adet büyük
alu kapı içi rafı. Şişe sabitleyici
kaydırılabilir.
2 adet alu kapı için rafı
Yan taraflara konumlandırılmış
aydınlatma elemanları.
Aluminyumdan üretilmiş özel kademeli
raf sistemi iç hacmi en uygun şekilde
kullanmanızı sağlar. Gastro Norma
tepsi kullanımı büyük kolaylık sağlar.
Mümkün olan GN tepsi olasılıkları: 1 x
1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN und 1 x 1/3 GN

Taze tutma bölümü yaklaşık 0 derece.
Bürüt hacim 485 litre.
Otomatik çözme(çözülen suyu
buharlaştırma özelliği)
Antimikrobiyel aktif koku filtresi
23 litre kullanılabilir iç hacme sahip
nem ayarlı sebze çekmecesi
1 adedi extra büyük iki adet çekmece

Tüketim verileri
Enerji tüketimi 133 kWh/Yıl.
Ses seviyesi 39 dB (re 1 pW)

Planlama bilgileri
Alçak menteşe.

Özellikler
Kostrüksiyon şekli
boy dolabı
Kompresör Adedi
1
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı
2
Genişlik (mm)
556
Yükseklik (mm)
1772
Derinlik (mm)
545
Net ağırlık (kg)
90,0
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
1775.0 x 560 x 550
Kapı panel seçenekleri
Mümkün değil
Kapı menteşesi
Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf
adedi
2
Siseler icin raf
evet
No-Frost sistemi
hayır
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma
evet
Değiştirilebilir kapı yönü
evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
230
Gürültü seviyesi (dB)
39

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
Bağlantı değeri (W)
120
Akım (A)
10
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
50
Enerji verimlilik sınıfı -2010
A++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) -
2010
133
Refrigerator Net capacity (l) - NEW
(2010/30/EC)
302
Freezer Net capacity (l) - NEW
(2010/30/EC)
Enerji tüketimi (kWh)
Temperature rise time (h)
Freezing capacity (kg/24h) - NEW
(2010/30/EC)
0
Dondurma kapasitesi (kg/24saat)
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)
Onay belgesi
VDE
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Kapı yönü sağa doğru, değiştiriebilir.
115°ye kadar açılabilen kapı, 90° ile
fixlenebilir.
90 mm baza boşluğu
Maximum dekorasyon panel ağırlığı 22
kg.

Bağlantı değerleri
Bağlantı değeri 0,12 kW.
Bağlantı kablosu uzunluğu 2,3 m
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