3KR7767P
Combinado de livre instalação
Portas Inox anti-dedadas. 185 x 70cm

3KR7767P
INFORMAÇÃO GERAL
• Frio No-Frost multidistribuído - descongelação automática
• Descongelação automática nas zonas de refrigeração e
congelação
• Visor LEDs Touch-Control integrado na porta
• Regulação de temperatura independente para frigorífico e
congelador
• Dois sistemas de frio independentes
• Sistema eficiente de iluminação através de LEDs
• Filtro de carvão activo com Anti-Bactérias
• Alarme óptico e acústico
• Puxadores Inox
FRIGORÍFICO
• Função "super" refrigeração
• Gaveta Extrafresh com controlo de humidade e railes
telescópicos de fácil abertura
• Compartimento de longa conservação com railes
telescópicos de fácil abertura
• Caixa fria deslizante
• Suporte para garrafas
• Prateleira superior da porta com tampa abatível
CONGELADOR
• Função "super" congelação com desconexão automática
• 3 gavetas transparentes
• 2 Cuvetes
INFORMAÇÃO TÉCNICA
• Classe de eficiencia energética: A+ numa escala de classes
de eficiência energética de A+++ até D
• Consumo de energia: 323 kWh/ano
• Capacidade bruta/útil total: 397/356 litros
• Capacidade útil do frigorífico: 264 litros
• Capacidade útil do congelador: 92 litros
• Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
• Cap. autonomia em caso de anomalia: 16 horas
• Porta com abertura para a direita, Porta reversível
• Classe climática: SN-T
• Aparelho (A x L x P): 185,0 cm x 70,0 cm x 62,0 cm
Acessórios incluidos
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Características
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Altura (mm): 1850
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 700
Profundidade (mm): 620
Peso líquido (kg): 82,1
Classificação da ligação (W): 160
Corrente (A): 10
De que lado está montada a porta?: Direita reversível
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 240
Autonomia em caso de falha de energia (h): 16
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de
refrigeração: 2
Prateleiras para garrafas: Sim
Código EAN: 4242006218126
Características de consumo e ligação

Marca: Balay
Nome do produto / Código comercial: 3KR7767P
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A+
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC): 323
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC): 264
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC): 92
Sistema de descongelação: Completo
Autonomia em caso de falha de energia (h): 16
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC): 15
Classe climática: SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 43
Tipo de instalação: N/D
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