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FUNKCE

Super Freeze / Super Cool Režim Eco Režim Dovolená

Spořič mód Dětský zámek Noční režim

VOLNĚ STOJÍCÍ
Kombinovaná chladnička

More than  
Cooling

Ve značce Vestfrost víme, že vysoké nároky 
vyžadují podstatná řešení. Najdete je v naší 

4dveřové chladničce s mrazákem.  
Kromě své impozantní kapacity  
600 litrů, bylo zařízení vybaveno 

pokročilými chladicími systémy a má několik 
provozních režimů. V případě, že Vám dojde 
místo, můžete z jednoho z mrazicích oddílů 

udělat chladící oddíl.

Filtr Maxi Fresh, absorbuje ethylen, který se 
uvolňuje při dozrávání, některých druhů zeleniny 

a ovoce. Vaše ostatní, skladované potraviny,  
tak zůstanou déle čerstvé.

Beznámrazová, cirkulační technologie, umožňuje 
rovnoměrné chlazení a mrazení potravin.  

Díky odděleným okruhům v chladničce  
a mrazničce, nedochází k míchání vzduchu  

a předchází přenosu zápachu.

Výkonný ionizátor, neutralizuje pachy  
a udržuje lednici, stále svěží.

Dvojitý, rotační, výrobník, kostek ledu
- až 384 kostek denně.

Možnost změnit levý mrazicí  
oddíl na chladící.

Barva: INOX Energetická třída: F Šířka: 90 cm Osvětlení: LED VR-FW916-1E0I
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VR-FW916-1E0I

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Čistý objem 588 l

Čistý objem chladničky 398 l

Čistý objem mrazničky 190 l

Mrazící kapacita kg/24h 13

Hlučnost 44 dB(A)

Roční spotřeba energie 418 kWh

Chladící médium R600a

Rozsah teplot  
v chladících oddílech

+8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C, 
+2°C, Super Cool

Rozsah teplot  
v mrazících oddílech

-16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, 
-21°C,-22°C, -23°C,-24°C,  

Super Freeze

EAN 5901138702086

VÝBAVA

Zásobník na kostky ledu Přihrádka na vejce

Oddíl na 0 °C 8 dveřní police

Zásuvka s regulací vlhkosti 3 skleněné police v chladničce

4 zásuvky a 2 skleněné police  
v mrazičce

Skleněné police, dveřní police a 
zásuvky s nerezovými prvky

ROZMĚRY

Výška: 1850 mm Šířka: 910 mm Hloubka: 750 mm
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Zásuvka s regulací
vlhkosti

Zásuvky s inox doplňky

Natural  
Ion Tech

LED osvětlení
po stranách

VOLNĚ STOJÍCÍ
Kombinovaná chladnička


