
CHŁODZIARKA WOLNOSTOJĄCA

KFR 18262.1 IX 
Chłodziarka wolnostojąca KFR 18262.1 IX to pojemne urządzenie o objętości 390 litrów w kolorze 
stali nierdzewnej. Wyposażona została w sterowanie elektroniczne oraz system chłodzenia NoFrost, 
który nie dopuszcza do powstawania szronu poprzez stałą kontrolę temperatury. Lodówka w klasie 
energetycznej E pozwala na duże oszczędności finansowe.

TECHNOLOGIE: 
INFORMACJE PODSTAWOWE

TYP CHŁODZIARKA 
WONOSTOJĄCA

WZORNICTWO INOX

FUNKCJONALNOŚĆ
STEROWANIE ELEKTRONICZNE
ILOŚĆ DRZWI 1

MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA DRZWI TAK
ILOŚĆ KOMPRESORÓW 1

ZAWIASY CORNER TAK

FUNKCJONALNOŚĆ-
CHŁODZIARKA

TYP CHŁODZENIA NOFROST
RODZAJ ROZMRAŻANIA AUTOMATYCZNE

DEMONTOWALNA USZCZELKA TAK
LICZBA BALKONIKÓW NA DRZWIACH 5

LICZBA PÓŁEK 6
POJEMNIK NA WARZYWA I OWOCE 1

 POJEMNIK NA JAJKA TAK
OŚWIETLENIE WNĘTRZA LED

POJEMNIK CHILLER BOX 0  ̊C TAK
ALARM OTWARTYCH DRZWI TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
KLASA ENERGETYCZNA E

ZUŻYCIE ENERGII NA ROK 121 kWh
GŁOŚNOŚĆ 40 dB

POJEMNOŚĆ NETTO CHŁODZIARKI 390 L

WYMIARY
W x S x G 1860 X 595 X 650 MM

INSTALACJA
NAPIĘCIE 220-240 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ 50 Hz

STEROWANIE ELEKTRONICZNE: Pozwala na precyzyjne sterowanie temperaturą 
we wnętrzu urządzenia. Dzięki elektronicznemu wskaźnikowi temperatury można 
łatwo kontrolować poziom chłodzenia produktów spożywczych.

OŚWIETLENIE LED: Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, 
które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: Wysoka klasa energetyczna redukuje około 20% 
kosztów energii elektrycznej. Niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną 
pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz chronić środowisko naturalne.

NOFROST: Specjalny system cyrkulacji powietrza zmniejsza wilgotność w zamrażarce, 
a dzięki temu na ściankach komory nie osadza się lód. Ma to korzystny wpływ na 
wygodę użytkowania i estetykę. Ponadto urządzenie wyposażone w system No 
Frost zużywa mniej energii dzięki temu, że warstwa lodu nie narasta. Produkty 
spożywcze nie pokrywają się warstwą lodu, a Ty możesz je łatwiej wyjąć.

POJEMNIK NA WARZYWA I OWOCE: Przechowywanie produktów w  lodówce 
to jeden z  ważnych sposobów utrzymania żywności w  bezpieczny sposób. 
Specjalny pojemnik na warzywa i owoce przedłuża świeżość warzyw i owoców. 
Niska temperatura wpływa korzystnie na dłuższe przechowywanie żywności i jej 
mniejsze marnowanie.

BALKONIKI NA DRZWIACH: Chłodziarki Kernau zostały wyposażone, w   taki 
sposób aby miały dużą ilość balkoników. Zaprojektowano je tak aby miały 
maksymalnie wykorzystaną przestrzeń a ich regulacja była wygodna i prosta

MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA DRZWI: Chłodziarki marki Kernau mają możliwość 
zmiany kierunku otwierania drzwi. Mogą one zostać zamontowane z prawej lub 
lewej strony, w zależności od preferencji użytkowników.

ZAWIASY CORNER: Dzięki tym zawiasom urządzenie może zostać ustawione 
w narożniku pomieszczenia, gdyż drzwi podczas otwierania nie wychodzą 
poza kontur produktu. Chłodziarki bardzo często są montowane w narożnikach 
pomieszczeń, w bardzo małych i ciasnych kuchniach, gdzie każdy centymetr jest 
na wagę złota, Zawiasy Corner to umożliwiają.
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