
ZRA40401WA Frigorífico

Quer poupar na factura de energia? Fácil

Faça uma escolha inteligente optando por este
frigorífico da classe energética A++, que garante uma
utilização muito eficiente da energia, cumpre os
regulamentos de etiqueta de energia da UE e reduz a
sua factura de energia.

Frio uniforme em todos os cantos

A tecnologia AirFlow+ garante que o ar frio circula por
todo o espaço interior do frigorífico, para que todos os
alimentos beneficiem do mesmo frio bem distribuído.

Características:

Capacidade útil: 387 l•
Muito silencioso: apenas 39 dB•
Descongelação automática do
frigorífico.

•

Controlo mecânico•
Refrigeração ventilada•
 5 largura completa Prateleiras, Vidro
com guarnição

•

1 para 6 suporte(s) para ovos•
 1 largura completa Gavetas para
legumes

•

Iluminação interior•
Cor: Branco•
Porta com abertura à Direita e
reversível

•

Pés ajustáveis•

Especificações técnicas:

Dimensões (AxLxP), em mm : 1850x595x668•
Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC) : A++•
Tipo de Controlo : Mecânico•
Iluminação : Lâmpada LED•
Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 116•
Nível de ruído, dB(A) (2010/30/EC): : 39•
Frigorífico com tecnologia de frio : Estático•
Nº de vidros da porta : 1•
Capacidade bruta total, l : 392•
Capacidade útil do frigorífico, (L) : 387•
Capacidade útil compartimentos zero graus : 0•
Altura, mm : 1850•
Largura, mm : 595•
Profundidade, mm : 668•
Altura, mm : 0•
Largura integrável : 0•
Profundidade integrável : 0•
Classe climática : SN-N-ST-T•
Frequência, Hz : 50•
Ligação (W) : 80•
International colour (Icon) : White•
Cor principal : Branco•
Marca : Zanussi•
Modelo : ZRA40401WA•
Product Partner Code : All Open•

Descrição do produto:

Frigorífico de 1 porta
ventilado de 1,85 m com
controlo mecânico,
iluminação interior LED
e 387 litros de
capacidade útil, 5
prateleiras de vidro,
maxi gaveta de
legumes, nível de ruído
39dB(A), Branco, Classe
A++, possível instalação
Side by Side com o
modelo ZFU27400WA


