
Dez anos de garantia no compressor
A garantia de dez anos do compressor proporciona-lhe a máxima 
tranquilidade. Esta garantia inclui mão de obra, transporte, remoção e recarga 
de gás, manutenção e custos de serviço.

Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos
Diminua a maturação de queijos, carnes e outros alimentos frescos, 
armazenando-os na gaveta de baixa temperatura Extra Chill, que garante 
níveis de temperatura mais baixos que no restante compartimento do 
frigorífico.

Uma cozinha fora de série com Design Line
O design contemporâneo do combinado aliados aos materiais de qualidade, 
são a cereja no topo de bolo se o resultado que pretende é uma cozinha 
moderna e elegante.

TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem 
formação de gelo
A tecnologia TwinTech® protege os sabores de cada alimento. Esta 
tecnologia superior tem dois sistemas independentes de circulação do ar, um 
para o frigorífico e outro para o congelador. O congelador mantém-se livre de 
gelo e o frigorífico mantem a húmidade ótima oferecendo un resultado de 60% 
menos desperdício, já que os

Frio de precisão com Cooling 360°
Este frigorífico preserva a frescura dos alimentos de 
forma superior. As ranhuras asseguram a circulação de 
ar e a refrigeração consistente de cada canto do 
compartimento. Bem como que a temperatura de 
mantém ideal após cada abertura de porta. Melhor 
preservação, menos desperdício.

Combinado ProFresh de 2,01 m com tecnologia TwinTech, Multiflow, Display 
LED na porta, Gaveta ExtraChill, Iluminação LED, Cor vidro preto, porta 
achatada

Cooling 360°, frescura protegida
Garanta que a frescura dos alimentos se mantém graças ao sistema de 
refrigeração 360°, que promove a circulação de ar frio no compartimento, 
preservando a sua textura, nutrientes e sabor. O revestimento interior em inox 
contribui para manter o nível de temperatura após cada abertura de porta.

Product Benefits & Features

• Congelador No Frost
• Descongelação automática do frigorífico
• Função Coolmatic para um arrefecimento rápido dos ingredientes frescos
• Congelador com função Frostmatic para congelamento rápido
• Controlo independente para frigorífico e congelador
• Iluminação interior
• Prateleiras: 3 largura completa, Vidro com guarnição 
• Gavetas de legumes: 1 largura completa Metal trim 
• Gaveta baixa temperatura
• Gavetas no congelador: 2 + 1 Meia Gaveta, Plástico transparente
• Porta com abertura à Direita e reversível
• Pés ajustáveis
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Classe do Produto Combinado
Cor Preto+Vidro
Classe de eficiência energética 
(Regulamento (UE) 2017/1369) E

Volume total (UE 2017/1369) 366
Nº termóstatos 2
Classe climática (UE) 2017/1369 SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia em 
kiloWatts hora por ano (kWh/a) (EU) 
2017/1369

250

Capacidade de congelação (secção 
de 4 estrelas) (UE2017/1369) 8

Número de estrelas ou compartimento 
congelador 4

Autonomia sem corrente (h) 10
Soma do volume dos compartimentos 
de congelação (UE 2017/1369) 101

Soma do volume dos compartimentos 
de refrigeração (UE 2017/1369) 266

Tecnologia de frio do congelador No Frost
Temperatura ambiente mínima (UE) 
2017/1369 10

Classe de emissão de ruído aéreo 
(UE 2017/1369) D

Emissão de ruído aéreo (UE 
2017/1369) 42

Índice de eficiência energética (UE 
2017/1369) 100

Instalação Livre instalação
Tipo de controlo Display LED Interior
Tipo de porta 1
Dobradiças das portas Direita e reversível
Iluminação Interna. LED, Lado
Dimensões (AxLxP), em mm 2010x595x662
Dimensões de encastre (AxLxP), em 
mm Não

Ventilador MultiFlow Metal
Descongelação Automática Sim
Segurança para crianças Não
Iluminação LED Sim
Porta reversível Sim
Dispensador de água e gelo Não
Gaveta LongFresh Não
LowFrost Não
Porta sobre porta Não
Porta deslizante Não
Compartimento diário 1 largura total transparente, Com orla

Prateleiras da porta 1 2, Largura total, transparentes, Com 
orla

Product Specification
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