
CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU VESTAVNÁ                                   
SIEMENS KI 82LAD40  
 

        
KI 82LAD40   -  Z EXPO STUDIA – ROZBALENÁ / NOVÁ 

Přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou. 
 LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici. 
 Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°. 
 Skleněné přihrádky easyAccess pro komfort při uskladnění a lepší přehled o potravinách. 
Tlačítko superChlazení sníží teplotu na definovanou dobu pro rychlejší zchlazení čerstvých potravin. 
ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dvířek), jednoduchá instalace 
Třída spotřeby energie: E    Roční spotřeba energie: 177 kwh  Čistý celkový objem : 285 l Klimatická třída: SN-ST 
Hučnost: 36 dB, Doba náběhu teploty: 16 h hod,  LED osvětlení v chladící částí, elektronická regulace teploty - digitální 
ukazatel, freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii, automatické odtávání v chladicí části 
akustický signál otevřených dveří, Chladicí prostor , Čistý objem chladící části : 251 l, počet odkládacích ploch z 
bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4 ), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností 
umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 
5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry, Freshness System 
1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 
1 přihrádka Fresh Box na teleskop. výsuvech, Mrazicí prostor, Čistý objem mrazicí části : 34 l, Mrazicí kapacita 24h : 4 kg 
superMrazení, 1 mrazicí prostor s klapkou, 1 vyjímatelná plocha z bezpečnostního skla, mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu 
rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm 
závěs dveří vpravo, volitelný, příkon: 90 W, napětí: 220 - 240 V,  2 x Přihrádka na vejce 
 
 
ZÁRUKA 2 ROKY 

Doporučená prodejní cena vč. 15% DPH               26.078,- Kč 
Sleva  - 25%  

Cena po slevě vč.% DPH                                      19.589,- Kč 
 
akce platí do vyprodání zásob                                                    


