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Бруто/ нето обем 

Хладилна част 

Фризерна част 

Климатичен клас - N

Един компресор

Размери 

276л / 261 л

189 л

 72 л

1770x540x545 mm

ПРЕДИМСТВА

ОБОРУДВАНЕ - хладилна част

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергиен клас А+

Автоматично размразяване 

Електронен терморегулатор  

LED вътрешно осветление

Антибактериално защитно покритие

Реверсни врати - ляво / дясно отваряне

Функция-бързо замразяване Quick Freeze

Четири подвижни регулиращи се

стъклени лавици 

Лавица за бутилки

Стъклени лавици с кант против разливане

Две прозрачни  отделения за плодове

Прозрачни лавици за млечни продукти   

Поставка за яйца

Кутия за млечни продукти

Кутия за пресни продукти

ОБОРУДВАНЕ - фризерна част

Три отделения

Отделение за бързо замразяване

2 чекмеджета

Форма за лед

RBEК 2818 V 820 лв

Хладилник с фризер за вграждане 

RBE 2214 V 659 лв

Хладилник с фризерна камера за вграждане 

RBE 2012V 619 лв

Хладилник с фризерна камера за вграждане +A
CLASS

+A
CLASS

+A
CLASS

Бруто / нето обем

Хладилна част  

Фризерна част

Климатичен  клас N 

Един компресор

Размери  

217л / 214 л

176 л

 38 л

1445х540х545 mm

ПРЕДИМСТВА

ОБОРУДВАНЕ - хладилна част

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергиен клас А+

Автоматично размразяване 

Електронен терморегулатор  

Антибактериално защитно покритие

Реверсни врати - ляво / дясно отваряне

Четири подвижни регулиращи се

стъклени лавици 

Лавица за бутилки

Стъклени лавици с кант против разливане

Две прозрачни  отделения за плодове

Прозрачни лавици за млечни продукти   

Поставка за яйца

Magic Box

Кутия за млечни продукти

Кутия за пресни продукти

ОБОРУДВАНЕ - фризерна част

Две  отделения

Форма за лед

Бруто / нето обем

Хладилна част  

Фризерна част

Климатичен  клас N 

Един компресор

Размери  

195л / 192 л

175 л

 17 л

1225 х 540 х 545 mm

ПРЕДИМСТВА

ОБОРУДВАНЕ - хладилна част

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергиен клас А+

Автоматично размразяване 

Електронен терморегулатор  

Антибактериално защитно покритие

Реверснa вратa - ляво / дясно отваряне

Четири подвижни регулиращи се

стъклени лавици 

Лавица за бутилки

Стъклени лавици с кант против разливане

Две прозрачни  отделения за плодове

Прозрачни лавици за млечни продукти   

Поставка за яйца

Magic Box

Кутия за млечни продукти

Кутия за пресни продукти

ОБОРУДВАНЕ - фризерна част

Форма за лед

DEFROST

AUTO

DEFROST

AUTO

DEFROST

AUTO

Всички цени са с включен ДДС 35
ГАРАНЦИЯ

GUARANTEEmonths


