
• Kategorija: 4 vrata

• Skupno št - sistem proti zmrzovanju: skupaj 

• Družina: Hladilnik

• Namestitev: Proststoječ

• Vrsta hlajenja:  - trije hladilni krogi

• total NoFrost

• Odmrzovanje: Samodejno

• Vrsta tečajev: Standardna

FQ60X2PEAI FQ60X2PEAI

8017709272951

Družina: Estetski hladilnik :: 

Standardna kategorija: 4 vrata

Razred energijske učinkovitosti modela: A ++

TIP

• Barva vrat: Nerjavno Jeklo

• neobčutljiva na prstni odtis

• Vrsta ročaja: pritrjena

• Material stranic: pločevina

• Vrsta zaslona: LCD

• Dispenzer: Voda

• Barva profila predala: srebrna

• Estetika :: Standard

• Oblika: ravna

• Material vrat: Jeklo

• Ročaj: Zunanji

• Barva ročaja: Jeklo

• Barva stranic: srebrna

• Položaj zaslona: zunanji (na vratih)

• Barva profila police: srebrna

• Barva profila steklene police: srebrna

ESTETIKA

• Število nastavljivih polic: 2

• Število predalov za sadje in zelenjavo: 2

• Vrsta nastavljivih polic: Kristal • Vrsta zelenjave: na drsnih vodilih

• Pokrivalna polica za zelenjavo: Da • Vrsta police - zelena: Kristal

• Predal Life Plus - 0 ° stopinj: Da • Notranja osvetlitev hladilnika: Da

• Notranja osvetlitev hladilnika: Led

PRIPRAVA HLADILNEGA PREDMETA

• Število polic s prozornim pokrovom: 2 • Število nastavljivih balkonov: 2

• Število polic za držalo za steklenice: 2 • Žične police za steklenice: Da

HLADILNIK VRAT HLADILNIKA

• Dodatki za hladilnik: 2 drsnika, držalo za jajca

• Naravna Plus Blu Light: Da

• MultiFlow: Da • Ventilator: Da

• Aktivni Ion: Da • Filter vonja: Da

DRUGA OPREMA HLADILNIKA

• Število predalov: 3 • Število polic: 2

• Vrsta polic: Kristalna • Notranja razsvetljava: Da

• Vrsta osvetlitve zamrzovalnika: Led

NAVODILA ZA ZAMRZAVITEV

• Izdelovalec ledu: avtomatski

DRUGE OPREME ZA HLADILNIKE



• Območje hitrega zamrzovanja: Da

• Zaslonske funkcije: počitnice, hitro zamrzovanje, hitro hlajenje, multizone,

Eco, ključavnica

• MultiZone: Da • Gumb za hitro zamrznitev: Da

• Temperaturna opozorilna lučka: Da • Alarm na odprtih vratih: zvočni in vizualni

• Antibakterijsko tesnilo: Da • Temperaturni alarm: Akustični in vizualni

• Vrsta regulacije temperature: elektronska • Število kompresorjev: 1

• Tip kompresorja: Inverter

DRUGE TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

• Kovinska plošča na zadnjem hladilniku: Kovina

TEHNIČNE LASTNOSTI

• Kategorija hladilnih aparatov: 7 - Zamrzovalnik

• Razred energetske učinkovitosti modela: A ++ • Letna poraba energije: 356 kWh / a

• Prostor za nič stopinj - Uporabna prostornina: 30 l• Oddelek za svežo hrano - Uporabna prostornina: 346 l

• Oddelki za zamrznjeno hrano - Uporabna prostornina: 154 l                                    •   Prostornina večzonskih oddelkov: 83 l

• Skupna uporabna prostornina: 530 l • Skupna bruto prostornina: 626 l

• Predal s 4 zvezdicami - Število zvezd: 4 • Zamrzovalna zmogljivost: 8 Kg / 24h

• Avtonomija skladiščenja brez električne energije: 15 h • Klimatski razred: SN, N, ST, T

• Nivo hrupa: 43 dB (A) na 1 pW

NAVOJNOST IZVEDBE / ENERGIJE

• Nazivni podatki o električni povezavi: 200 W • Tok: 0,8 A

• Napetost (V): 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50 Hz

• Spina :: Schuko • Dolžina napajalnega kabla: 240 cm

ELEKTRIČNA POVEZAVA

• Širina izdelka: 908 mm • Širina izdelka z odprtimi vrati nad 90 °: 1634 mm

• Višina izdelka: 1820 mm • Globina izdelka brez ročaja: 788 mm

• Globina distančnika: 35 mm • Dimenzije izdelka HxLxP: 1820x908x788 mm

• Neto teža (kg): 145.000 kg

LOGISTIČNE INFORMACIJE

• FQ60X2PE1: Jeklo • FQ60XP1: Jeklo

RAZLIČICE



FQ60X2PEAI

EAN13: 

8017709272951

4 zvezdice

A ++: Smeg aparati omogočajo znatne prihranke energije, ki jih je mogoče pripisati razredom A, A +, A ++ in A +++, za zmanjšanje porabe, hkrati pa ohranjajo največjo 

učinkovitost in zagotavljajo spoštovanje okolja.

Smegov aktivni ionski sistem nevtralizira bakterije, spore plesni in nečistoče, ki so odgovorni za slabe vonjave in kvarjenje hrane. Zahvaljujoč generaciji ionov, ki se sproščajo v 

hladilniku, se aktivira naravni proces čiščenja zraka, ki omogoča tudi dolgotrajnejše ohranjanje hrane.

Samodejno odtaljevanje: Vsi modeli hladilnikov so opremljeni s samodejnim odtaljevanjem v hladilnem prostoru.

Antibakterijsko zdravljenje: Različni modeli hladilnikov Smeg zagotavljajo antibakterijsko zdravljenje, ki zagotavlja večjo higieno

Nadzorna ključavnica: možnost nadzorne ključavnice, ki je prisotna na različnih vrstah izdelkov, vam omogoča, da za popolno varnost, zlasti v prisotnosti otrok, blokirate vse 

nastavljene funkcije in programe ter kontrole.

LCD zaslon: Če želite optimizirati delovanje in čim bolj poenostaviti uporabo naprave, so nekateri pralni stroji in nekateri hladilniki opremljeni z LCD zaslonom, ki omogoča 

pregled stanja delovanja izdelka.

Funkcija ekonomičnost: Funkcija Economy analizira porabo hladilnika v času vklopa in optimizira delovne cikle, da zmanjša porabo električne energije.

Prezračeno: hladen prezračevalni sistem, ki omogoča nenehno in homogeno razprševanje zraka znotraj hladilnika.

Hitro zamrzovanje: funkcija hitrega zamrzovanja vam omogoča, da zamrznete večje količine sveže hrane v zelo kratkem času. Zamrzovalnik z aktiviranjem nekaj ur prej zniža 

temperaturo in po nekaj urah samodejno ponovno vzpostavi normalno delovanje.

Proti prstni odtis: Posebna obdelava, na katero je izpostavljeno nerjavno jeklo, preprečuje nastanek halo in prstnih odtisov na površini in pomaga izboljšati njen sijaj.

Počitniška funkcija: Ta funkcija je še posebej uporabna v primeru daljše odsotnosti od doma, omogoča izključitev delovanja hladilnega dela in ohranjanje delovanja samo 

zamrzovalnika.

Notranja LED osvetlitev: Notranja LED osvetlitev zagotavlja prihranke energije in hkrati nudi atmosfersko svetlobo.

Cona Life Plus 0 ° C: V območju Life Plus 0 ° C se vzdržuje konstantna notranja temperatura med 0 ° C in + 3 ° C, kar ne spremeni organoleptičnih lastnosti živila in vam omogoča, da 

ostanete sveži tudi po več dneh. Idealen je za shranjevanje rib, mesa, mlečnih izdelkov in zlahka pokvarljivih živil.

Inverterski motor: Za pralne in sušilne stroje: Z razvojem pralnih in sušilnih strojev Smeg v smeri pametnejših in bolj trajnostnih modelov je prišlo do izbire tehnologije Inverter 

s toplotno črpalko, ki znatno zmanjša porabo energije. Za pomivalne stroje: Inverter Motor najnovejše generacije zagotavlja večjo vzdržljivost, učinkovitost in manjšo porabo 

ter popolno tišino.

Hladilni sistem Multiflow: prezračevalni sistem Multiflow omogoča nenehno in homogeno razprševanje zraka v hladilniku.

Multizone: Multizone lahko uporabljate tudi kot zamrzovalnik in kot hladilnik. Vsaka družina lahko glede na svoje potrebe in prehranjevalne navade izbere način nastavitve in programira 

svojo temperaturo preko zunanjega zaslona.

Natural Plus Blu Light: Inovativen sistem razsvetljave povečuje čas skladiščenja sadja in zelenjave, ohranja pa njihovo vsebnost vitaminov dlje.
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