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 סיווג יעילות אנרגטית- +++A ע״פ הצהרת יצרן

 307צריכת הספק
260/266: נטו/נפח ברוטו

 198-נפח תא הקירור

 62–נפח תא הקפאה

תא הקירור

 אוטומטית-הפשרה

 תאורה פנימית-LED
 תיבת קירור ביו -מגירות פירות וירקותBio Cool-Box
Glass Line  נוחות -עיצוב פנימי של הדלתComfort
תא ההקפאה

 אוטומטית-הפשרה

 אין-תאורה פנימית

 כפור -אל-טכנולוגיית הקפאהNo Frost
 לחצנים מאחורי הדלת-הפעלת הבקרה

נעילת ילדים

סופר קול

 אינוורטרמנוע

סוג התקנת חיפוי הנגרות על גבי דלת המקרר היא באמצעות צירים



 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 •

לבחירהשפות תצוגה •

פונקציית גריל מקוורץ לשימוש אופטימלי •



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 •
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	ICNS 3314
	H 7260 B BLACK�Oven , design with clear text display and Perfect Clean.�
	M 7244 TC�Built-in microwave�in a design that is the perfect complement with controls on the top.
	KM 7574 FR�Induction hob with onset controls�
	Active Eco G4380 Vi

