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 ומקשי מגעטמפרטורה דיגיטאלי צג

2  קירור נפרדותמערכות

 מ  "ס65.5מ עומק "ס185גובה ,מ "ס60רוחב

 הקפאה מוגברת טכנולוגייתSuper Frost זמןמבוקרת.

 קולית וחזותית במקרה של תקלההתרעה

 הקפאה מוגברת, התרעה, הפעלה: בקרהנורות

 בטיחות ילדיםנעילת

 כפור -בשיטת אלקירורNo-Frost

 הלכתישבת מצב

 בשיטת סחרור אוויר מאולץ באמצעות מאווררקירור.

 תאורתLED תא הקירורבתקרת

4 אחסון מזכוכית מדפי ,Glass Line בגובה מתכוונן3מתוכם

 חלד-בקבוקים מפלדת אלמדף

2 אחסון בקבוקים בדלתתאי

 לביציםמגש

 וירקותפירות מגירת

 אוטומטיתהפשרה

יש להוסיף קיט חיבור בתוספת תשלום  S.B.Sמ  "ס120יחידות ליצירת מקרר 2בחיבור 



 תצוגת טקסט בהירה עם חיישני בקרה–Direct Sensor S

 ניקוי מושלם –קל במיוחד לניקוי במיוחדPerfect Clean

 אוטומטיותתכניות -השגת תוצאות מושלמות בקלות

 מפלסי גובה5-ליטר ב76קיבולת תא בישול של –מרחב גדול וגמישות

 מסילות החלקה טלסקופיות -מסילות לגישה קלהFlexi Clip

 סגירת דלת רכהSoft Close

 לבחירהשפות תצוגה

 שעוןתצוגת

 תזכורתטיימר

 הבישולתכנות זמן התחלה

 הבישולתכנות זמן סיום

 מתוכנתזמן בישול

 נוכחיתתצוגת טמפרטורה

 מטרהתצוגת טמפרטורת

 המטרהצליל קולי בעת השגת טמפרטורת

 אישיותהגדרות



Direct Sensor S–תצוגת טקסט בהירה עם חיישני בקרה •

900Wהספק חזק מאוד •

הפשרה לפי תכניות אוטומטיות•

ליטר46–נפח פנימי גדול •

Soft Closeסגירת דלת רכה •

שפות תצוגה לבחירה•



כיבוי בטיחותי אוטומטי•

פעולת נעילה•

נעילת מערכת•

חיווי תקלה•

מאוורר קירור משולב•

הגנה מפני התחממות יתר•

- 2100הספק ב • W

- 3000ב מאיץ חימום • W

- 3650-מאיץ כפול ב• W 

מוקדי בישול בודדים  2+ אזור ימין גמיש ,בישול אזורי 4כיריים אינדוקציה 

מ  "ס80רוחב של •



קלהטעינה ופריקה •

של  A++חסכוני במיוחד עם סיווג יעילות  אנרגיה •
האיחוד האירופי  

בצריכת 50%חיסכון נוסף של עד •

חיבור למים חמים–חשמל •

Comfort Closeהדלת  פתיחה וסגירה קלה ביותר של •

Mieleהמעוצבת של באמצעות סלסילה תחתונה  ם "מרווח לכל פריט סכו•

dB(A) re 1 p W 46רמת רעש •

13הכלים מספר מערכות •


