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Tvary, které nevyjdou
Pojďte se s námi vrátit v čase. Retro design je v kurzu
a zájem o něj stoupá. Stylové ledničky Concept Retro Cool
jsou kombinací klasických oblých linií a moderní technologie.
Perfektně zapadnou do kuchyní zařízených ve venkovském
nebo vintage stylu, ale díky decentním barevným
variacím se neztratí ani v moderním interiéru, který osvěží
svou jedinečností a dodají mu úplně nový rozměr.

z módy

LKR 7360cr Moderní krémová

• Concept RETRO Cool design
• NoFrost
• Celkový užitný objem: 318 l
• Užitný objem (chladnička/mraznička): 231 / 87 l
• Energetická třída: A+ (0,836 kWh/24h, 305 kWh/rok)
• Mrazící kapacita: 4,2 kg / 24 hod.
• Hlučnost (dB): 45
• Třída: ****
• Akumulační doba mrazničky: 13 hod.
• Rozměry v mm (v x š x h): 1855 x 595 x 635
• Vnitřní LED osvětlení – velmi úsporné
• Počet kompresorů: 1
• Klimatická třída N / ST /T
• Příslušenství:
– PARTY BOX
– 3x police z tvrzeného skla
– 3x zásuvka v mrazničce
– 4x přihrádka ve dveřích chladničky
– Nerezový držák na víno

LKR 7360cr

LKR 7360wh Sněhově bílá

LKR 7360bc Elegantní černá

NoFrost

LKR 7360wh

LKR 7360bc
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Party box
Jedinečná vychytávka
Slunné letní dny trávené u vody nebo s knížkou v ruce pod
stromem na zahradě. Kdo by to nemiloval. Vedle sebe chlazený nápoj … prostě pohoda. Ale co když nám dojde a nechce se nám pro nový? Není potřeba. Mějte po ruce
přenosný PARTY BOX, díky němuž si můžete dopřát ledovou
svěžest a osvěžení i v těch nejteplejších dnech. Je to jednoduché. Nápoje stačí vložit do boxu a nechat vychladit v lednici. Poté box jednoduše vyndejte a vezměte si ho s sebou
kamkoliv chcete. Díky speciálnímu chlazení zůstanou vaše
nápoje studené po dlouhou dobu. PARTY BOX je velice
variabilní. Lze ho použít na vychlazení nápojů ve skle i v plechovkách. Velikost boxu je uzpůsobená pro uložení na dvířkách,
čímž efektivně šetří místo ve vaší chladničce.

LED osvětlení
Vysoce úsporné LED pro rovnoměrné osvětlení vnitřních
prostor chladničky. Jeho hlavní výhodou je téměř 90%
úspora elektrické energie oproti klasickým žárovkám
a výrazně delší životnost. LED diody nevyzařují UV záření
ani teplo.

Držák na víno
Buďte Gourmet, buďte IN!
Chcete pocítit tu správnou chuť a účinky kvalitního vína? Pokud
ano, koupí dobré láhve to nekončí. Důležitá je také správná
teplota. Vína, která se podávají chlazená, vložte do speciálního
držáku v chladničce. Tento držák efektivně šetří místo a lahve
se vám nikam nezakutálejí.
Dopřejte si požitek při poznání speciﬁckých vlastností vína.

Přihrádky na dveřích
s nerezovými lištami
Přihrádky ve dveřích se vám už jen tak lehce nerozbijí.
Jsou totiž vyrobeny z kvalitního plastu s kouřovým
efektem a zpevněny nerezovými lištami, což zvyšuje
jejich celkovou životnost.

Stylové madlo
V Conceptu dbáme na každý detail. I samotné madlo je
pro nás velice důležité. Je opatřeno kovovou výztuží,
která slouží k jeho celkovému zpevnění a zajištění delší
životnosti. S tímto madlem budete mít pocit jistoty v každém otevření.

Doporučená teplota podávání vína
Perlivé víno
8–10 °C
Mladé bílé víno 7–10 °C
Likérové víno
6–8 °C
Šumivé víno
5–7 °C
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Jindřich Valenta - CONCEPT
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
T: 465 471 400 • 465 471 412
F: 465 473 304
E: podpora@my-concept.cz
CENTRÁLNÍ SERVIS
T: 465 471 433
F: 465 473 304
E: servis@my-concept.cz

www.my-concept.cz
Sledujte concept také na facebooku!

Značka Concept si vyhrazuje právo provádět drobné změny
během vývoje a výroby produktů nabízených v tomto
katalogu bez předchozího upozornění. Uvedené ceny jsou
informativní, aktuální zjistíte na www.my-concept.cz nebo
na infolince 465 471 400. Ceny se mohou u jednotlivých
prodejců odlišovat. Neobsahují zákonný příspěvek
na recyklaci historických elektrozařízení.

