
Chladničky Beko nadstandardních 
rozměrů a čtyřdveřové chladničky 

Vlajkovou lodí v této kategorii chlazení jsou naše čtyřdveřové kombinace. 
Jejich samozřejmostí je technologie NeoFrost™, která zajišťuje nezávislé 
fungování výparníků, a tím ideální prostředí pro hluboké zamrazení 
potravin, ale i dlouhodobé skladování čerstvých potravin.

U čtyřdveřových chladniček jsou tyto nezávislé výparníky dokonce tři, 
protože obsahují variabilní Multizónu™. Jedná se o prostor s vnitřním 
objemem 77 litrů, který si zákazník může nastavit jako plnohodnotný 
čtyřhvězdičkový mrazák, lednici, nebo prostor s 0 °C. Záleží pouze 
na něm, který z těchto režimů momentálně potřebuje. 

Dalšími benefity, které uživateli zpříjemňují používání chladničky, 
jsou automatický či manuální výrobník ledu, výdejník vody ve dveřích  
či bar pro snadný přístup pro chlazené nápoje. Záleží však na preferenci 
uživatele. Každopádně výhodu Multizóny™ může zákazník využívat  
u všech našich čtyřdveřových chladniček. 

Chladničkou s nestandardní šířkou 84 cm je model DN 162230 DJIZX, 
který má umístěný mrazicí prostor v horní části. I u ní zajišťuje chlazení 
technologie NeoFrost™ s nezávislými výparníky. Pro lepší skladování 
potravin je ještě přítomná přihrádka EverFresh+®, ve které je stálou 
teplotou a vlhkostí, kterou zajišťuje optimální cirkulace vzduchu, 
zajištěna čerstvost potravin až celých 30 dní. Pro chutné a čerstvé 
ovoce a zeleninu je tu zase technologie Active Fresh Blue Light™.  
Ta zachovává nejen plnou chuť ovoce a zeleniny, ale i nutriční hodnoty 
včetně cenných vitamínů. Navíc brání uskladněné plody před bakteriemi 
a plísněmi.

I přes to, že se nejedná o čtyřdveřovou chladničku, je tento model 
vybaven dávkovačem studené vody bez připojení na vodovodní řad. 
Neposledním puncem výjimečnosti je automatický zmrzlinovač. Tato 
oddělená část mrazničky má nerezovou nádobu s hnětačem, takže  
si zákazník může kdykoli doma vyrobit svou oblíbenou zmrzlinu či sorbet. 
Výrobník zmrzliny je ovládán přes displej lednice ve třech režimech 
práce, jestliže momentálně nechcete vyrábět zmrzlinu, můžete režim 
této části mrazničky změnit na ShockFreeze, který umí velmi rychle 
zchladit a zamrazit jakoukoli potravinu. Díky všem těmto vlastnostem 
by chladnička Beko DN 162230 DJIZX měla stát na čestném místě  
ve všech prodejnách elektra. Hned vedle čtyřdveřových kombinací 
Beko. Jsou totiž výjimečné.

V minulém čísle jsme se věnovali obecným technologiím u chladniček Beko. Tyto technologie, spolu s dalšími 
vychytávkami, najdeme i u čtyřdveřových chladniček a dalších chladniček Beko nestandardních rozměrů.
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