
Dostępne kolory
RC222203
Strefa świeżości
Urządzenie do zabudowy, w pełni
zintegrowane

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
2 x pojemnik na jajka.
1 x stelaż na wino/butelkę szampana.

RC222203
Chłodziarka
Strefa świeżości
Urządzenie do zabudowy, w pełni
zintegrowane
Wymiary wnęki do zabudowy: (W x S)
122.5 cm x 56 cm

Dwie strefy chłodzenia, w tym strefa
świeżości
Szklane półki z regulowaną
wysokością
Półka na drzwiach z aluminiowym
profilem
Pojemność netto 211 litrów
Amortyzowany system domykania
drzwi, umożliwiający delikatne i
kontrolowane zamykanie
Klasa efektywności energetycznej A
++

Obsługa
Elektroniczna regulacja temperatury,
wyświetlacz cyfrowy
Sterowanie dotykowe

Informacje techniczne
Zamortyzowany system domykania
drzwi przy kącie otwarcia mniejszym niż
20°, zintegrowany w zawiasach drzwi.
Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń

Chłodziarka
Pojemnośc netto: 291 l
Szybkie chłodzenie
Automatyczne odszranianie
Regulacja temperatury od +2 °C do +8
°C.
6 półek z bezpiecznego szkła, w
tym 1 wyjmowalna i 5 o regulowanej
wysokości
Stelaż na 4 butelki wina lub szmpana,
który można całkowicie złożyć
1 duża półka na drzwiach z
aluminiowymi profilami i blokadą na
butelki
3 półki na drzwiach z aluminiowym
profilem
1 szuflada na warzywa
Jasne oświetlenie wewnętrzne,
skierowane do wewnątrz chłodziarki

Strefa świeżości
1 szuflada na warzywa o manualnie
regulowanej wilgotności, pojemność
netto 20 litrów

Efektywność urządzenia
Zużycie energii 105 kWh/rok
Poziom hałasu 33 dB (re 1 pW).

Dane techniczne / Podłączenie
Moc przyłączeniowa 0,09 kW.
Kabel przyłączeniowy o dł. 2,3 m
zakończony wtyczką

Cechy
Typ budowy
Do zabudowy
Warianty paneli frontowych
Ramy dekoracyjne bez możliwości
nabycia jako wyposażenie dodatkowe
Wysokość (mm)
1221
Szerokość urządzenia (mm)
558
Głębokość urządzenia (mm)
545
Wymagana przestrzeń instalacyjna
(WxSxG)
1225.0 x 560 x 550
Waga netto (kg)
49,0
Moc przyłączeniowa (W)
90
Natężenie (A)
10
Zawiasy
Prawostronnie z możliwością zamiany
stron
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50
Świadectwa homologacji
VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
230
Klasa energetyczna
Zużycie energii (kWh)
Roczne zużycie energii (kWh)
Pojemność netto chłodziarki (l)
Pojemność netto zamrażarki (l)
Dodatkowa komora z inną temperaturą,
pojemność netto (l)
Zdolność zamrażania (kg/24h)
Zdolność przechowywania w przypadku
awarii
Ilość agregatów
1
Ilość niezależnych układów chłodzenia
1
Wewnętrzny wentylator w chłodziarce
nie
Zamienna strona zawiasów
Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w
chłodziarce
5
Stelaż na butelki
Tak
Capacity of Water Tank [l]
Kod EAN
4242006230197

Właściwości poboru i połączenia
Marka
Gaggenau
Nazwa serii
RC222203
Kategoria produktowa
Chłodziarka
Klasa efektywności energetycznej -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)
A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)
105
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg
nowej etykiety (2010/30/EC)
211
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg
nowej etykiety (2010/30/EC)
0
Bezszronowe mrożenie
Nie
Czas wzrostu temperatury (h)
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg
nowej etykiety (2010/30/EC)
0
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW)
33
Klasa klimatyczna
SN-T
Sposób instalacji
W pełni zintegrowane
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Chłodziarka
Strefa świeżości
Urządzenie do zabudowy, w pełni
zintegrowane
Wymiary wnęki do zabudowy: (W x S)
122.5 cm x 56 cm
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