RS68N8340B1

A++
A+

Lodówka
Side-by-Side
Cechy Główne
► Pojemność: 617 l, chłodziarka: 407l, zamrażalnik: 210 l
► System TWIN Cooling Plus™ - dwa niezależne obiegi
chłodzenia, równomierne rozprowadzanie powietrza między
półkami
► No Frost – automatyczne rozmrażanie oraz dłuższa świeżość
przechowywanej żywności
► Precise Chef Cooling – tryb stabilnego utrzymania
temperatury w lodówce przy max wahaniach do ±0,5oC
► Metal Cooling – metalowe wykończenie tylnej ścianki
lodówki, pozwalające na szybszy powrót do żądanej
temperatury.
► Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji
► Kostkarka ClearView i dystrybutor wody
► Klasa energetyczna: A+

Cechy Dodatkowe
► Górne oświetlenie LED
► Bez podłączenie do zewnętrznej instalacji wodnej – pojemnik
na wodę – 4,5L
► Chłodziarka: 4 półki, 5 pojemników na drzwiach, 2 szuflady na
warzywa, pojemnik na nabiał
► Zamrażalnik: 4 półki z hartowanego szkła, 2 szuflady, 2
pojemniki na drzwiach
► Półka na wino

Twin Cooling
Plus ™

Pełny No
Frost™

Funkcja Precise
Chef Cooling

► Wewnętrzny wyświetlacz LED
► Funkcja Power Freeze – szybkie zamrażanie
► Funkcja Power Cool – szybkie chłodzenie
► Funkcja Vacation – tryb oszczędnej pracy lodówki

Automatyczna
kostkarka

Kompresor
Digital Inverter

► Alarm otwartych drzwi (2 min)
Power Freeze

► Poziom głośności: 39 dB(A)
► Kolor: grafitowa stal

RS68N8340B1

A+

Lodówka
Side-by-Side
Dlaczego Samsung jest
lepszy?
► Kompresor Digital Inverter - dzięki czujnikom zewnętrznym i
wewnętrznym kompresor automatycznie dostosowuje swoją
pracę do zapotrzebowania na chłodzenie, a optymalna praca
kompresora pozwala obniżyć rachunki za prąd, zapewniając
również niezwykle cichą pracę urządzenia – 40 dB(A).
Wysoka jakość i niezawodność pracy została potwierdzona
10-letnią gwarancją.
► Funkcja Precise Chef Cooling to precyzyjne utrzymywanie
temperatury w granicach ±0,5oC
► No Frost – automatyczne rozmrażanie

Cechy Unikalne
► System TWIN Cooling Plus™ - dwa niezależne obiegi
chłodzenia w chłodziarce i zamrażalniku, dzięki czemu
żywność zachowuje doskonałą jakość i wilgotność, a zapachy
nie przenikają się między komorami
► Metalowe wykończenie Metal Cooling zapewnia lepszą

Precise Chef Cooling
Precyzyjne utrzymanie temperatury

izolację wewnętrznych warunków w lodówce. Zapewnia
większą stabilność temperatury wewnętrznej oraz szybszy
powrót do ustawionej temperatury po otwarciu drzwi.
► Nowoczesne wzornictwo i wykończenie

Inne:
► Kod produktu: RS68N8340B1/EF EAN:
► Wymiary (WxSxG): 1780 x 912 x 716 mm Waga: 129 kg
► Roczne zużycie energii: kWh/rok
► Proekologiczny czynnik chłodniczy: R600a

Twin Cooling Plus™
Dwa niezależne obiegi chłodzenia

Dystrybutor wody i lodu
Automatyczna kostkarka

