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Samsung SpaceMax
kæli- og frystiskápur
249.950 kr.

Tvöfaldur kæli- og frystiskápur. Klakavélinni hefur verið komið
haganlega fyrir að innanverðu í hurðinni, sem gefur aukið rými í
frystinum. Nútímalegt og fallegt útlit með innbyggðum höldum.
Almennt
SpaceMax veggir skápsins eru þynnri þökk sé sérstakri
einagrunar tækni og þannig eykst geymslu rýmið til muna
Stafrænt stjórnborð með snertitökkum og LED skjá fyrir
bæði kæli- og frysti
Aðvörunarkerfi ef hitastig fellur
Fullkomin klaka- og vatnsvél með rennandi vatni, molum og
muldum ís. Sérleg gott rými, jafnvel fyrir há glös. Klakavélin er
með gegnsæju hólfi sem getur rúmað 2 kíló af klökum og er á
innanverðri hurð sem gefur aukið rými í frysti
Ótrúlega hljóðlátur, aðeins 36 dB(A)
Digital Inverter orkusparandi og hljóðlát hágæða kælivél
HxBxD: 178 x 91,2 x 71,6 cm með hurðum (dýpt 61 cm án
hurða)
Nettóþyngd 112 kg.
Orkuflokkur E - Sjá nánar um orkumerkingar ESB hér
Svartur
Kælihluti
Rúmmál 409 lítrar
Precise Chef Cooling™ - Skápurinn heldur hitastiginu jöfnu,
flökt aðeins ± 0,5°C
Björt sparneytin LED lýsing miðjum skápnum sem varpar ljósi
á allar hillur
Breytanleg innrétting
Twin Cooling Plus system - tvö aðskilin kælikerfi sem
tryggja ferskleika og án þess að lofti úr frysti sé blandað í kæli
og öfugt. Þannig haldast eplin þín fersk, ísinn í frystinum hélar
ekki og klakarnir munu ekki fá keim af hvítlauk úr kælinum.
Hillur með kanti svo að vökvi leki ekki milli hæða
Sjálfvirk afhríming
FastChill hraðkæling
Frystihluti
Rúmmál 225 lítrar
NoFrost sjálfvirk afhríming. Engin ísmyndun eða hélun. Matur
geymist við kjöraðstæður
Björt sparneytin LED lýsing miðjum skápnum sem varpar ljósi
á allar hillur
Stórar frystiskúffur með betri nýtingu á rými
FastFreeze hraðfrysting
Falleg hönnun Twin Cooling™ Smart Conversions
SpaceMax™ Þú kemur fyrir ennþá meiri matvælum með
SpaceMax™ tækninni. Með notkun hágæða einagrunar er hægt
að hafa veggina þynnri án þess að auka orkunotkun NoFrost
Engin ísmyndun eða hélun. Matur geymist við kjöraðstæður
Precise Chef Cooling™ Skápurinn heldur hitastiginu jöfnu,
flökt aðeins ± 0,5°C Power Cool & Power Freeze Kældu
drykkinn hraðar og vertu viss um að varðveita ferskleikanum eins
lengi og þú getur með snögg kælingu og snögg frystingu.
Klakavél Sjálfvirk klakavél framleiðir og geymir klakana fyrir
þig. Vélinni hefur verið komið fyrir í hurðinni og tekur helminginni
minna pláss en aðrar smbærilegar klakavélar.
Grænmetisskúffur Stórar og rúmgóðar grænmetisskúffur. Það
er alltaf pláss fyrir ávexti og grænmeti.
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