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Chłodziarko-zamrażarka Sharp SJXG740G-BK Natychmiastowa
wysyłka!
Cena

7 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SJ-XG740G-BK

Kod producenta

SJ-XG740G-BK

Opis produktu
O jakości
naszych chłodziarko – zamrażarek przekonują systemy takie jak:
Rozwiązania Sharp mające na celu utrzymanie jak najdłuższej świeżości przechowywanej żywności, likwidację pleśni,
bakterii, mikrobów – odpowiedzialnych za utratę swieżości. Technologia Plasmacluster® usuwa je wszystkie. Dzięki
temu żywność jest dłużej świeża, zachowuje walory smakowe, odżywcze i po prostu – wygląda dobrze.
Zaawansowane systemy chłodzenia pozwalające zadbać w niezwykle skuteczny sposób o każdy rodzaj
przechowywanej żywności. Odpowiadają za to funkcje takie jak: Advanced Hybrid Cooling – system chłodzenia
ograniczający do minimum wysuszanie produktów, ZeroDegreeZone – idealny do przechowywania mięsa i
ryb, NutriFresh – zapewniający optymalną temperaturę i wilgotność do przechowywania warzyw i owoców i wiele
innych.
Systemy dbające o wysoką jakość przechowywanych produktów, pochłaniające zapachy: E-Filter,
HoneyComb skutecznie zapobiegające przenikaniu się zapachów przechowywanej żywności zarówno wewnątrz
chłodziarki i zamrażarki. Dzięki nim obok tortu śmiało możemy położyć nawet wędzoną rybę.

To co wyróżnia Sharp
to również ogromna przestrzeń w środku lodówki i systemy ułatwiające aranżację przestrzeni, takie jak AdaptiZone,
AdaptiLift czy rozwiązania konstrukcyjne EasyMotion czy SpaceSaverDoor. Nie tylko możemy regulować możemy
szerokość lub wysokość półek bocznych, zamieniać komory zamrażarki z komorami chłodziarki ale także wsunąć lodówkę
między meble bez potrzeby zachowania odstępów między nimi. Wszystkie produkty dzięki doskonałemu
oświetleniu TwinLED są widoczne na pierwszy rzut oka i łatwo dostępne z każdego poziomu chłodziarki. W najnowszych
modelach lodówki nawet nie trzeba będzie otwierać. Jej wnętrze zobaczymy na innowacyjnym panelu LCD.
Poziom hałasu generowany przez nowoczesne chłodziarki Sharp to tylko 36dB. Dla porównania to szum jaki możemy zastać w
czytelni biblioteki.

Dane techniczne
Chłodziarko- zamrażarka,
klasa energetyczna A++,
kolor czarny, pojemność : 510 l,
zewnętrzyny panel sterujący,
oświetlenie wewnętrzne LED,
Ice Maker,
Big Vegetable Box,
Freezer Organizer,
technologie: Hybrid Cooling,
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Plasmacluster Ion System,
AG+ Nano Deodorizer,
J- Tech Inverter,
wymiary: 865x740x1870mm
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