
S8990FR6
90 cm, HLADILNIK, 0FR Model 
VGRAD
SERIJA INTEGRATED®

LASTNOSTI SPLOŠNE LASTNOSTI

• Izdelano v Italiji.

• Telo iz nerjavečega jekla Aisi 304.

• Notranja obdelava iz nerjavečega jekla

• Antibakterijska notranjost iz nerjavečega jekla.

• Enakomeren dvig: police lahko drsijo gor in dol, da se prilagodijo 

poljubni višini v hladilnem delu.

• Prezračevalni sistem Provent spodbuja enakomerno porazdelitev 

hladnega zraka v vseh predelih hladilnika s stranskim kroženjem zraka.

• Equilance: patentiran tečaj dvojnega premikanja s 

samouravnoteženim gibanjem zagotavlja stabilnost in odpornost.

• Optiview: niz luči z več LED (zgornja in stranska notranjost) 

zagotavlja briljantno osvetlitev celotne notranjosti.

• Mehko zapiranje vrat in predalov v vseh predelkih

• Pametni TFT zaslon na dotik

• Zvočni in vizualni signali
• Total no frost 100% avtomatski sistem

• Kompresorji s spremenljivo hitrostjo vzdržujejo natančen nadzor 

temperature z nizkimi vibracijami.

• Sobotni način
• Sprednje in zadnje nastavljive noge do 25 mm.

• Eno neodvisno klimatsko območje.

• Police iz kaljenega stekla z aluminijastimi profili.
• Crisper predali za večnamensko rešitev za konzerviranje. Notranjost 

iz antibakterijskega nerjavečega jekla in zaobljeni vogali spodbujajo 

higieno in enostavno čiščenje.

• Globoko kapaciteto znotraj standardne globine dosežemo s stransko 

nameščenimi uparjalniki, ki pustijo več prostora v notranjosti.

• Celoten izbor modelov in konfiguracij (45, 60, 75 in 90 cm). Z lahkoto ga lahko 

kombinirate in konfigurirate z drugimi modeli hladilnikov, zamrzovalnikov in 

vinskih kleti Fhiaba, da ustrezajo vašim kuhinjskim potrebam.

obračlkjiva  vrata

Equilance

SoftClosing tečaji

Nizke vibracije

Optieview (LED svetlobne točke)

Police

Izvlečne police

Vrsta polic

Koši na vratih

Vrsta hladilnih predalov

Predali Fresco/LowTemp

Spodnji predali

Police s polnim izvlekom 90° odpiranje vrat

Predali s polnim izvlekom 90° odpiranje vrat

Postopek odmrzovanja

Ledomat z vodnim filtrom

Alarmi za odprta vrata

Nadzor vlažnosti

Filter z aktivnim ogljem

Nadzor zračnega filtra

FUNKCIJA SHOPPINGk

Nakupovalni zamrzovalnik

Funkcija izpada električne energije
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S8990FR6
90 cm, HLADILNIK, 0FR Model 
VGRAD
SERIJA INTEGRATED®
PODROBNOSTI IZDELKA

0F
1D | 1M
hladilnik

D=vrata
M=ločene mikroklime

območje nizke temperature

ZMOGLJIVOST UČINKOVITOST

Prostornina Predal 1 (L)

Prostornina predelka 2 (L)

Prostornina predelka 3 (L)

Skupna neto prostornina (L)

Skupna bruto prostornina (L)

619 Nov razred energijske nalepke

Poraba energije (kWh/leto)

F
188

619
629

DIMENZIJE IN TEŽA

Višina izdelka (zaprti kolesi) (mm)

Nastavljiva višina nog (mm)

Širina izdelka (mm)

Globina izdelka brez ročaja (mm)

Višina stenske votline (mm)

Širina stene (mm)

Globina stenske votline (mm)

Neto teža (kg)

Bruto teža (kg)

2050
25
899
615
2064
900
650
168
189

Prekat 1 / Zgornja prostornina vinske 

kleti (steklenice)

Prekat 2 / Spodnja prostornina vinske 

kleti (steklenice)

Prekat 3 / Prostornina spodnje vinske 

kleti (steklenice)

TEHNIČNE PODROBNOSTI

Absorbirana moč (W)

Skupni absorbirani tok (A)

Napetost (V)

Frekvenca (Hz)

Dolžina napajalnega kabla (mm)

Vrsta vtiča

Klimatski razred

Raven hrupa (dB)

Hladilno sredstvo (plin)

Priključek za vodo / ženski priključek

2
220-240V

50-60 Hz

2
Šuko 16A

SN/T
41
R600a

-

TEMPERATURNA OBMOČJA

Klimatski predelki

Prekat 1 / zgornja temperatura (°C)

Prekat 2 / Srednja temperatura (°C)

Območje nizke temperature

Prekat 3 / nizka temperatura (°C)

Dvojna cona
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S8990FR6
90 cm, HLADILNIK, 0FR Model 
VGRAD
SERIJA INTEGRATED®
SPECIFIKACIJE IN DIMENZIJE IZDELKA
POGLED OD SPREDAJ STRANSKI POGLED

899 (35 ⅜”) 615 (24 ¼” )
565 (22 ¼” )

15 (⅝”)

2050 (80 ¾”)
+ 25 (1”)

18
(7

08
1 ¼” )

239 (9 ¼”)
+ 25 (1”)

505 (19 ¾”)

231 (9 ⅛”)
+ 25 (1”)

POGLED OD ZGORAJ,

TEČAJ 105°
POGLED OD ZGORAJ,

TEČAJ 90°
VEL. PODKLJUČKA

899(35 ⅜”)220(8 ⅝”) 15 (⅝”)

887(35 ⅞”)

565 (22 ¼”)

1490 (58 ⅝”)

najmanj 100 (3 ⅞”)

največ 187 (7 ⅜”)

0-25 (0-1”)

Za specifikacije namestitve se posvetujte s Fhiabo. Za 

optimalno namestitev priporočamo uporabo dejanskega 

izdelka kot najboljše vodilo.

Na podlagi nastavitve nog in višine panela od 
tal stranka določi perforirano podnožje, ki ga 
bo vgradilo na opremo.
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90°
105°



S8990FR6
90 cm, HLADILNIK, 0FR Model 
VGRAD
SERIJA INTEGRATED®
SPECIFIKACIJE IN DIMENZIJE NIŠ

B
C

A

TEHNIČNI PODATKI

Širina nišeA(mm)

Širina enoteB(mm)

Širina enote s stranskimi okvirjiC(mm)

900
887
899

Električni in vodovodni priključek

E E
E E E E

ELEKTRIKA
POVEZAVA

W E W E
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najmanj 18 mm (¾”)

največ 28 mm (1⅛”)

615 mm (24 1/4”)

> 630 (24 3/4”)

110 (4 3/8”)



S8990FR6
90 cm, HLADILNIK, 0FR Model 
VGRAD
SERIJA INTEGRATED®
INFORMACIJE O PLOŠČAH PO MERI

A

Serija A

899 (90 cm) 897 (35 1/4”)

Priporočila integrirane plošče
Plošče debeline med 18 mm in 28 mm.
Paneli vrat z maksimalno težo 34 kg in paneli predalov z največjo težo 
kg. Med namestitvijo enote zagotovite namestitev okrasnih plošč.

Za specifikacije namestitve se posvetujte s Fhiabo. Za 

optimalno namestitev priporočamo uporabo dejanskega 

izdelka kot najboljše vodilo.
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S8990FR6
90 cm, HLADILNIK, 0FR Model 
VGRAD
SERIJA INTEGRATED®
INFORMACIJE O NAMESTITVI

Mere niše za kombinirano namestitev

A B

A
velikost enote 45 60 75 90

45 90 cm 105 cm 120 cm 135 cm

B 60 105 cm 120 cm 135 cm 150 cm

75 120 cm 135 cm 150 cm 165 cm

90 135 cm 150 cm 165 cm 180 cm

DODATKI

• Stranske plošče iz nerjavečega jekla

• Komplet za spajanje

• Cev iz nerjavečega jekla brez roke 30 mm

• Nerjaveče jeklo tubolar brez ročaja 18 mm

• Plošče iz nerjavečega jekla

• Prostostoječi portal iz nerjavečega jekla

• Dodatno dolg komplet proti prevrnitvi

• Protikondenzacijski komplet

• Komplet za čiščenje

• FLD - povezovalna naprava Fhiaba

• Sprednji prezračevalni komplet

• Zapora vrat 90°

• Odpiranje na potisk/poteg

Za specifikacije namestitve se posvetujte s Fhiabo. Za 

optimalno namestitev priporočamo uporabo dejanskega 

izdelka kot najboljše vodilo. www.fhiaba.com
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