
ARkton

A linha Arkton tem seu nome carinhosamente inspi-
rado em nossos grandes parceiros e formadores de 
opinião: os arquitetos (Arkhitektôn - nome de origem 
grega que significa construtor, principal “origem de ar-
quiteto”). Foram agregadas atualizações e upgrades 
que acompanham as últimas tendências de design, 
tecnologia e funcionalidade.
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Refrigerador Black Multi Door
 | Cod. 4093450002

EAN ......................................
Voltagem ..............................
Frequência ...........................
Medidas (LxAxP) .................
Med. embalado (LxAxP) .....
Peso liquido .........................
Peso bruto ............................
Capacidade Total ................
Capacidade Refrigerador ...
Capacidade Freezer ............
Capacidade ATC ..................
Material ................................

Porta ....................................

Prateleiras ...........................
Temper. Refrigerador .........
Temper. Freezer ..................
Temper. ATC ........................
Potência  total ......................
Abertura das portas ...........
Consumo de energia ..........
Capac. de congelamento
Bitola do fio ...........................

7899100675019
220 V
60 Hz
83x190x67,3 cm
91,7x198,4x75 cm
106 kg
115 kg 
518 L
348 L
85 L
85 L
aço inox 304 e 
plástico
inox e acabamento 
em vidro
vidro temperado
0°C a 8°C
-14°C a -24°C
- 5°C a -24°C
165 W
160°
1,08 kW/24h
12 kg/24h
2,5 mm²

FICHA TÉCNICA

garantia

ANO1

Sistema ATC: permite controle individual de temperatura  podendo ser 
freezer ou refrigerador, adequando-se às necessidades individuais de 
uso.
Cada gaveta do setor ATC pode ter ajustes independentes de tempe-
ratura.

Compartimento de refrigeração possui controle de umidade.

Triple cooling de refrigeração: 
Refrigerador: 2 portas superiores
Freezer: 1 porta inferior
ATC: 1 porta inferior

Painel de controle de temperatura externo, discreto e moderno. Sensí-
vel ao toque.

4 portas com abertura francesa e acabamento em vidro.

BENEFÍCIOS

Resfriamento por compressor Inverter: projetado para maior eficiência 
e rapidez de resfriamento trazendo consigo maior economia de energia 
elétrica e menor nível de ruído.

Fast freezing: congelamento rápido, menos odores e alimentos fres-
cos por mais tempo.

60cm de profundidade pensado especialmente para projetos de cozi-
nhas planejadas.
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 » Desligue o produto para iniciar a limpeza.
 » Evite usar produtos de limpeza com cheiros fortes ou 

produtos químicos em geral. 
 » Use apenas detergente neutro e água morna.
 » Use uma esponja macia ou pano limpo para limpeza 

do refrigerador. 

LIMPEZA

EM CONCEITO BUIT IN

 » É indispensável a instalação com fio terra.
 » Se for utilizada em conceito built in em um móvel com 

as dimensões necessárias, respeitando o espaça-
mento de respiro.

ORIENTAÇÕES

PAINEL

Seleção de 
função

Selecionar
controle de 
temperatura

Configuração 
de temperatura

Desbloqueio

 » Freestanding, mas pode ser usado em con-
ceito built in.

 » Design moderno com painel externo de con-
trole de temperatura. 

 » Sistema de resfriamento ultra-rápido via sis-
tema compressor

 » Amplo armazenamento interno.
 » Prateleiras em vidro temperado.
 » Operação silenciosa.
 » Iluminação interna em LED branco.
 » Maior Durabilidade para alimentos frescos, 

como frutas e legumes
 » Acessório:

Bandeja de gelo

DETALHES

deixar
10 cm de 

espaçamento
lateral

da parede

deixar 10 cm de 
espaçamento

superior

deixar
10 cm de 

espaçamento
lateral

da parede

deixar
15 cm de 
espaçamento
atrás


