
Domácí spotřebiče

 SJ-B2357E0I

2-dvéřová chladnička-
mraznička (mraznička ve
spodní části)

2-dvéřová chladnička-mraznička (mraznička ve
spodní části) se systémem chlazení, dvojitým
termostatem a kontrolkou LED v části chladničky

Funkce

Energetická úroveň A++

No Frost - Použití systému cirkulace vzduchu v
mrazničce a chladničce brání vzniku námrazy.

Multi-Flow

Celková čistá kapacita 357 litrů

Kapacita chladničky 260 litrů

Kapacita mrazničky 97 litrů

Zóna Crisp
Všichni chceme, aby naše ovoce a zelenina vypadaly dokonale svěře a chutně. Zóna Crisp zajistí, že budou
skladovány přesně tak, jak mají.

Funkce Inverter
Zchlaďte svoji chladničku a mrazničku rychleji, použijte energeticky méně náročný a tišší systém, který bude
minimálním zásahem do vaší domácnosti.

Vnitřní osvětlení LED
Ostré světlo nikdy nikoho nepotěší, ale jemné světlo LED osvětlí vše tak, že i o půl noci uvidíte vše, co si můžete
dát jak malou svačinku.

ZeroDegreeZone
Creates the optimum conditions for storing fresh meat and fish for longer.

Sharp Home Appliances sharphomeappliances.com/cz



Domácí spotřebiče

Hlavní funkce

Barva Inox

Typ produktu Mraznička ve spodní části

Počet dveří 2

Úprava skla ve dveřích Ne

Frost-Free (žádná námraza) Ano

Roční spotřeba energie
(kWh/rok)

275

Energetická účinnost A+++

Čas pro zvýšení teploty (h) 15

Kapacita mražení (kg/24 hodin) 12

Emise hluku přenášeného
vzduchem (dB(A) re1 pW)

45

Klimatická třída N-T

Chladnička - funkce

Ovládání teploty
(elektronické/manuální)

Ano/Ne

Vnitřní světlo (chladnička) Ano

Chladicí systém Multi-Flow

Systém plazmaklastrových
iontů

Ne

Prostředek na odstranění
zápachu (plástve/nano)

–

Nastavitelné skleněné poličky Ano

Přihrádka na čerstvé potraviny
(přibl. 3° C)

Ne

Chlazená skříň (-2°C ~ +3°C) Ano

Přihrádka na ovoce a zeleninu Ano

Koše ve dveřích Ano

Sharp Home Appliances sharphomeappliances.com/cz



Domácí spotřebiče

Funkce mrazničky

No Frost / Chlazení
ventilátorem

Ano/Ano

Mraznička 4

Expresní mrazení Ne

Automatický výrobník ledu (typ
nádrž)

Ne

Výrobník kostek ledu / tác na
kostky ledu / zásobník na led

-/-/Ano

Zásobník na kostky ledu Ne

Ovládání teploty
(elektronické/manuální)

Ano/Ne

Vnitřní světlo (mraznička) Ne

Další funkce

Nádržka na vodu Ne

Dětský zámek Ano

Rukojeť dveří Skrytá rukojeť

Elektronický displej a ovládání Ano

Systém rozmrazení dle typu
chladničky/mrazničky

Automatický/Automatický

Alarm otevřených dveří Ano

Režim o dovolené Ano

Chladicí plyn R600a

Oboustranné dveře Ano

Vestavěný spotřebič Ne

Výkon

Objem (hrubý) (l) 389

Objem chladničky (hrubý) (l) 285

Objem mrazničky (hrubý) (l) 104

Objem (čistý) (l) 357

Objem chladničky (čistý) (l) 260

Objem mrazničky (čistý) (l) 97

Rozměry a hmotnost

Rozměry s rukojetí (Š) x (V) x
(H) mm

700 x 1868 x 635

Rozměry bez rukojeti (Š) x (V) x
(H) mm

–

Rozměry balení (Š x V x H) mm 768 x 1932 x 700

Hmotnost, kg (čistá) 77.6

Hmotnost, kg (hrubá) 84.5

Rozsah šířky 61-70 cm

European article number
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