Specifikace
Jedinečná chladnička s integrovaným vakuovacím systémem

VACPAC PRO • 4 DVÉŘOVÁ AMERICKA CHLADNIČKA
NÁZEV

JEDNOTKY

SJ-F2560EVA

SJ-F2560EVI

4 dvéřová chladnička - tmavý nerez

4 dvéřová chladnička - nerez

Klimatická třída

T/SN

T/SN

Energetická náročnost

A++

A++

AdvancedNoFrost

AdvancedNoFrost

Elektronické

Elektronické

7

7

Popis

Systém chlazení
Ovládání
Třída mrazničky
Hrubý objem

l

630

630

Čistý objem

l

556

556

Hrubý objem chladničky

l

418

418

Čistý objem chladničky

l

386

386

Hrubý objem mrazničky

l

212

212

Čistý objem mrazničky

l

170

170

Spotřeba elektrické energie

kWh / 24 h

1,019

1,019

Spotřeba elektrické energie

kWh / rok

372

372

Mrazící kapacita

kg / 24 h

13

13

h

12

12

dB(A)

44

44

Frost Free

Frost Free

Růst teploty při výpadku proudu (z -18°C na -9°C)
Hlasitost
Systém chlazení
Rozměry (š x h x v)

mm

910x750x1850

910x750x1850

Rozměry v zabaleném stavu (š x h x v)

mm

1025x858x1950

1025x858x1950

R600A

R600A

Chladící plyn
Počet dveří

ks

4

4

Přední a zadní kolečka

ks

ano

ano

Počet sensorů

ks

7

7
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RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

Klíčové vlastnosti

Chladnička s francouzskými dveřmi
V této chladničce naleznete zabudovanou vakuovačku
umístěnou ve dveřích, pomocí které můžete
hermeticky zabalit Vaše potraviny.
Díky tomuto systému se prodlouží skladovací
doba, nebo ho můžete využít pro přípravu
jídla stylem "sous vide".

Umístěte jídlo
do vakuovacího sáčku.

Umístěte vakuovací sáček
do zařízení na indikačním panelu.

1

Výhody
přípravy
„Sous vide“

Následně stiskněte
„START“.

Proces je ukončen
rozsvícením nápisu „DONE“.

2

Redukce objemu potravin
Při klasické úpravě masa
a ryb platí, že po tepelné
upravě se významně smrští.
Úprava „Sous vide“ snižuje
tento jev až o 40%.

3

Zachování vlhkosti
Vakuově uzavřené sáčky
vytvářejí optimální atmosféru,
která udržuje vláčnost, vůně
a původní texturu zajišťující
autentickou intenzivní chuť
potravin.

VAKUOVÁNÍ

AdvancedNoFrost
Nezávislé cirkulační systémy
pro chladící i mrazící část zajišťují
beznámrazový provoz.

P
 RODLOUŽENÍ ČERSTVOSTI
VYBRANÝCH DELIKATES AŽ 8x*

+30

cích
vakuova
sáčků

ZDARMA

Barevné varianty:

Nerez

Tmavý nerez

Nastavení skladovacích prostorů

POTRAVINY JSOU ZCHLAZENY RYCHLEJI
Vynikající chladící výkon zchladí Vaše potraviny
rychleji, ty tak zůstanou déle čerstvé.

P
 RODLUŽENÍ TRVANLIVOSTI
POTRAVIN

•
•
•
•

Energetická náročnost A++
Celkový objem: 556 l
Objem chladničky: 386 l
Objem mrázáku: 170 l
Hlučnost: 44 dB
Chladicí systém: AdvancedNoFrost
Nastavení prostorů
pro chlazení/mrazení: 3 možnosti
OdourNeutral
AdaptiZone
AdaptiFreezer
ZeroDegreeZone

Šetrná příprava
Protože jídlo se vaří
při nízké teplotě, všechny
ingredience mají ideální
podmínky na to, aby se spojily
a prostoupily celý pokrm.

AdvancedNoFrost

VÝHODY

•
•
•
•
•
•
•

Levou spodní přihrádku lze nastavit jako mrazák,
chladničku i kompletně vypnout.
Vy si tak můžete jednoduše upravit vnitřní prostor,
který chcete aktuálně využívat.
VYUŽIJTE 3 MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ

OdorNeutral
Zabraňuje přenos zápachu mezi
jednotlivými prostory chladničky.

S
 NÍŽENÍ RŮSTU
BAKTERIÍ
Z
ABRAŇUJE ŠÍŘENÍ
NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPACHU
MOŽNOST ÚPRAVY
„SOUS VIDE”

*Testováno a certifikováno nezávilou laboratoří.
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okruhy
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