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Individual NOVINKA
Nový koncept firmy KüppersINDIVIDUAL
busch nazvaný Individual nabízí
možnost vybavit některé modely designovými sadami podle vlastního vkusu.V
příslušenství lze vybírat mezi 5 sadami
různých designových prvků, které dodají
spotřebiči zcela individuální vzhled.
Třída energetické účinnosti
V zemích EU platí
ENERGY
sjednocené označování
spotřebičů energetickými štítky, které
vypovídají o hospodárnosti a účinnosti
spotřebičů. Třída A znamená, že spotřebič
má nejvyšší energetickou účinnost
a hospodárnost co se týče spotřeby el.
proudu, třída G znamená nejhorší účinnost
a nejvyšší spotřebu energie.Není pochyb
o tom, že chladicí a Mrazící technika od
firmy Küppersbusch patří v tomto ohledu
k nejlepším na trhu.
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Silver Line
Design Silver Line přitahuje
LINE
pozornost svou jedinečnou
estetikou.Vnitřní vybavení je zhotoveno
z vysoce hodnotných materiálů. Skleněné
police s chromovanými hranami, Mrazící
zásuvky částečně s jemnými stříbrnými
liniemi, průhledné nádoby na zeleninu,
na ukládání vajec, poličky na máslo a sýry,
jakož i na láhve a konzervy, kombinované
s elegantními chromovanými úchyty nebo
chromovanými hranami jsou vyjádřením
nového designuSilver Line.
SILVER

Antibakteriální vrstva
Antibakteriální vrstva
BAC
v chlazených prostorech
spolehlivě zabraňuje růstu a rozšíření
bakterií, mikrobů, škodlivých hub a plísní.
ANTI

NoFrost systém
Pracné odmrazování patří minulosti. To zajistí odmrazovací automatika při konstatní
teplotě ve vnitřním prostoru, aniž by došlo
ke zkažení potravin.

vzduchu. Z tohoto důvodu jsou některé
chladničky vybaveny individuální klima zónou. Suchá chladicí zóna s asi 50% vlhkostí
je vhodná pro ryby, maso a mléčné výrobky. Chladicí zóna s 95% vlhkostí optimálně
uchovává zeleninu a ovoce, které si zde
zachovají čerstvost, barvu i chuť.
Senzorové (dotykové)
ovládání
Jediným dotykem prstu na takovém tlačítku aktivujete jeho funkce.
LED osvětlení
LED Tyto chladničky jsou vybaveny
úsporným LED osvětlením
vnitřního prostoru.
Rozmrazovací automatika
Pro rozmrazování již není potřeba
chladničku vypínat. To zajistí rozmrazovací automatika při konstatní teplotě ve
vnitřním prostoru, aniž by se zde uložené
potraviny zkazily. Voda, která vznikla roztáním námrazy, je jednoduše odváděna na
zadní stěnu chladničky, kde se vypaří.
0°C chladicí zóna
0° C Potraviny uložené v této zóně
ZONE
o teplotě okolo 0°C zůstávají
čerstvé až 3x déle než v normálně
chlazeném prostoru.
4 * Mrazící oddělení
Hluboce zmrazené potraviny uložené
v tomto oddělení o teplotě okolo -18°C
mohou být skladovány po delší dobu.
4 * Mrazící prostor
Zde je stabilní teplota okolo -18°C a méně.
Lze zde zmrazit a poté skladovat hluboce zmražené potraviny po dobu několika
měsíců.
Klimatické třídy
Klimatická třída udává, při jaké teplotě
okolí pracuje chladnička nebo mraznička
optimálně.

Elektronická regulace teploty
Díky elektronické regulaci teploty se
v chlazeném nebo mrazícím prostoru
automaticky udržuje nastavená teplota. Tu
lze kontrolovat na digitálním displeji.
Systém varování při zvýšení teploty
Pokud se v mrazícím prostoru zvýší
najednou teplota, upozorní vás na to
automatický varovný systém. Podle modelu
se rozsvítí varovná červená kontrolka
a spustí se nepřeslechnutelný zvukový
signál ohlašující poruchu. Tímto způsobem
jsou uložené potraviny chráněny před
zkažením.
100% bez freonů
Chladničky a mrazničky Küppresbusch
jsou vyráběny tak, aby byly ohleduplné
k životnímu prostředí. Počínaje chladící
náplní až po výrobu pěnové izolace zde
nejsou používány látky obsahující freony.
Tím není životní prostředí zatěžováno víc,
než je nezbytně nutné, což přispívá k jeho
ochraně.
Magnetické západky
Díky magnetickým západkám se zavírají
dveře chladničky samy a dveře zvlášť dobře
těsní, takže se neztrácí cenná energie
vynaložená pro chlazení.
Pevné uchycení dveří
Při použití tohoto způsobu uchycení jsou závěsy upevněny na
dvířkách chladicí skříně a zadní
straně nábytkových dvířek.
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Posuvný systém otevírání
dveří
Při použití tohoto systému
jsou na dvířkách chladicí skříně upevněny
kolejničky a protikus je na zadní straně
nábytkových dvířek, čímž je zajištěno
současné otevírání obou dvířek.
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178 cm
NICHE

Klimatické zóny
Vedle teploty je důležitou veličinou pro
skladování potravin též správná vlhkost
Klimatické třídy podle teploty okolí
„N“ normální pásmo

+ 16° C až do + 32° C

„SN“ rozšířené normální pásmo

+ 10° C až do + 32° C

„ST“ subtropické pásmo

+ 18° C až do + 38° C

„T“ tropické pásmo

+ 18° C až do + 43° C

Rychlé zmrazení
Některé modely jsou vybaveny tlačítkem
pro rychlé zmrazení potravin. Jedním
stiskem tlačítka se rychle sníží teplota
v mrazícím prostoru a potraviny se
zmrazí, aniž by došlo ke zvýšené tvorbě
nežádoucích krystalků ledu. Po určitém
čase se mraznička automaticky nebo
ručně (v závislosti na modelu) přepne do
normálního provozu.

Výška výklenku
Výška výklenku odpovídá výšce
otvoru v nábytku (korpusu) v cm.

Šířka spotřebičů
Küppersbusch nabízí vysokou
APPLIANCE
flexibilitu díky různým šířkám
svých chladniček a mrazniček.
60
cm
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