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Vážení čtenáři,

přemýšleli jste někdy nad tím, kolik potravin doma zbytečně vyhodíte, protože v lednici oschnou, scvrknou se nebo zkrátka ztratí
původní svěží vzhled? A kolik peněz v podobě těchto potravin
zbytečně mizí z vaší peněženky? U někoho to mohou být stokoruny za rok, ale u většiny z nás spíš pár tisícovek. Klíčem ke snížení
těchto zbytečných výdajů je samozřejmě to, abyste do lednice
nedávali jídlo, které do ní nepatří. O tom si můžete přečíst každou
chvíli v různých magazínech o bydlení a podobně. Málokdo se ale
věnuje tématu samotných chladniček, aby vám vysvětlil jejich
nejnovější technologie, k čemu slouží, jak fungují a jaké jsou mezi
jednotlivými řešeními rozdíly. Přečíst si v popisu produktu či
povrchním článku, že vydrží zelenina 3× déle čerstvá, je fajn. Když
ovšem člověk nerozumí, jak toho je dosaženo, jen těžko bude brát
informaci jinak než jako pouhý nástroj marketingu. My jsme proto
pro vás opět po roce připravili tematický speciál, v němž vás do
světa chladicí techniky zasvětíme. Vězte, že se lednice neliší jen
rozměry a vzhledem. Velké rozdíly panují například v systémech
chlazení a typech nulových zón, s nimiž se doslova roztrhl pytel.
Letošní speciál tak věnujeme zejména čerstvosti jídla a technologiím k jejímu prodloužení.
Příjemné čtení přeje
Lubor Jarkovský

Společnost LG reaguje na úspěch svých čtyřdveřových lednic typu InstaView Door-in-Door, které
mají v jedné polovině dvířek průhled do chladicí části. Stačí na ně zaklepat a vnitřek se rozsvítí.
Kromě již nějakou dobu prodávaných 90 cm širokých modelů přišla nově s užšími variantami,
které mají šířku pouze 83,6 cm. Na obrázku model GMX844MCKV v matném černém nerezu a se
zásuvkami s optimální vlhkostí pro skladování ovoce a zeleniny. Prodává se za 44 990 Kč.

Nevybíráte lednici podle špatných
parametrů? Nejdůležitější je,
jak dlouho udrží potraviny čerstvé
Při výběru nové lednice se mnoho lidí zaměřuje na spotřebu, vzhled, vnitřní objem nebo hlučnost, což jsou nepochybně
velmi důležité prvky. Všechny ale strká do kapsy jeden klíčový aspekt, který se bohužel nedá definovat na energetickém
štítku a jasně vyčíslit. Je to schopnost lednice udržet potraviny maximálně dlouho čerstvé, abyste je zbytečně
nevyhazovali. V nákladech na provoz jde přitom o výrazně nákladnější položku, než je spotřeba energie.
Možná to teď bude znít skoro jako „ekologické rouhání“, ale faktem je, že spotřeba
energie není u většiny spotřebičů až tak zásadní. V současnosti jsou tito domácí pomocníci i díky regulacím ze strany Evropské unie velmi úsporní a rozdíl
v myčce nebo pračce s třídou A++ a A+++ ve své peněžence opravdu nepoznáte.
Samozřejmě v celkovém součtu milionů spotřebičů používaných napříč Evropou
hraje každý watt roli. Na druhou stranu, pokud máme doma extra úsporný spotřebič, který funguje hůře než model se spotřebou o něco vyšší, a musíme znovu
některé nádobí umýt a oblečení vyprat, rázem je papírově méně úsporné (a lépe
pracující) zařízení „zelenější“.
V kategorii lednic je spotřeba určitě důležitější než u praček nebo myček,
které jsou po většinu své životnosti vypnuté a pouze zlomek času tráví praním či
mytím. Přesto ani u chladniček není příliš podstatné, zda mají spotřebu o 20 kWh
za rok vyšší či nižší, když některé nevytváří to nejlepší mikroklima pro skladování jídla. A je přeci rozdíl, jestli máte v zásuvce na zeleninu za dva dny zvadlý salát
a scvrklé ředkvičky na vyhození, nebo i po deseti dnech vše svěží jako právě nakoupené. Nevyhození a zkonzumování těchto potravin je beze všech pochybností důležitější než to, jestli vlastníte model lednice s nejnižší spotřebou elektřiny
na trhu. Jak je možné, že se jednotlivé lednice takto liší? To vám vysvětlíme na
následujících stranách.
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Není salát jako salát
Srovnávací obrázek společnosti Bosch ukazuje vlevo svěží salát, který
byl skladován v zásuvce VitaFresh s nastavením vyšší vlhkosti vzduchu,
a povadlý salát z běžné zásuvky, kde vlhkost optimalizována není. Klíčem
k udržení svěžího vzhledu zeleniny je nejen stabilní teplota, ale i vyšší
vlhkost vzduchu. Zásuvky tohoto typu nemá v lednicích samozřejmě jen
Bosch. Najdete je u většiny značek na trhu.
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Nulové zóny s přesně
řízenou teplotou

Nevyhazujte potraviny

Podle některých průzkumů připadá v Evropě na osobu kolem
100 kg vyhozených potravin ročně. Jde samozřejmě o statistiku, kam je započítáváno i neprodané jídlo ze supermarketů
nebo zbytky z restaurací. Určitou část z oněch 100 kg přesto
vyhodíme my sami jen kvůli tomu, že po překročení data
minimální spotřeby raději jídlo zlikvidujeme nebo že zkrátka
nevydrží v chladničce čerstvé.
Nejmodernější lednice se senzory řízeným chodem, nulovými zónami a optimalizovanou vlhkostí i teplotou mohou
plýtvání jídlem výrazně omezit. Vyšší vlhkost vzduchu má
významný vliv na čerstvost zeleniny. V nulové zóně pro
maso je zase vedle teploty blízké bodu mrazu udržována
vlhkost nižší. Bakterie se tak nemohou příliš množit a maso

Na těchto obrázcích vidíte,
jak řeší nejvyspělejší verzi
svých nulových zón německá
značka Siemens. Obrázek
vlevo zachycuje detail klasické
chladničky s mrazákem dole,
zatímco obrázek vpravo
prémiové french door lednice,
kde zóna tvoří samostatnou
zásuvku. Všimněte si ale, že
i vlevo jsou šuplíky konstrukčně
odděleny od zbytku chladicího
prostoru, který se nachází
nad nimi. Obě řešení nazývá
Siemens jako hyperFresh
Premium 0 °C a u obou můžete
velmi snadno nastavovat
požadovanou úroveň vlhkosti.

se nekazí. Dokonce nemusíte mít obavy zde nechat pár dnů
čerstvou rybu. Bude v bezvadné kvalitě připravena k pečení
nebo grilování i po třech dnech od nákupu.
To, co zde popisujeme, není žádná marketingová vějička
a není to ani žádný přehnaný scénář, který pak není v reálných podmínkách běžné domácnosti funkční. Jde o poměrně
jednoduchou fyziku a chemii – konkrétně stabilní teplotu,
optimalizovanou vlhkost, speciální zásuvky s teplotou blížící
se nule, popřípadě vzduchové filtry či ionizátory likvidující
bakterie. Nic víc.

Nulové zóny

Jedním ze základních prvků nové generace lednic je takzvaná nulová zóna. Bez ohledu na to, zda jde o chladničky
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Nejsem jen chladnička.
Jsem Bosch. Jídlem
ani místem neplýtvám.

VitaFresh

Pro déle čerstvé
potraviny plné
vitamínů

Více místa
pro všechny vaše
potraviny

XXL

70 cm

PerfectFit

Není potřeba
odstup od zdi
nebo nábytku

* Akce se vztahuje na vybrané modely chladniček Bosch a trvá od 1. 5. do 30. 6. 2020. Více na akce-bosch.cz.
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Nutno podotknout, že i obyčejná chlazená zásuvka dokáže o něco prodloužit čerstvost jídla. Pokud vám jde ale o to,
aby byly potraviny ve skutečně optimálních podmínkách
a vydržely až 4× déle čerstvé, jednoznačně vsaďte na lednici
s pravou nulovou zónou.

Multiteplotní zásuvky a konverze lednice

Místo mrazáku
chladnička
U vybraných modelů
svých lednic, ať už
čtyřdveřových, amerických
nebo standardních, nabízí
společnost Samsung
zajímavou funkci „konverze“.
Funkce nazvaná Cool
Select Zone totiž umožňuje
měnit v mrazicí části režim
chodu. Kromě variabilní
mrazicí teploty je možné
nastavit i teplotu nad nulou
a používat oddíl pro čerstvé
potraviny.

Chladný vzduch
ze všech stran
Korejská firma LG vyvinula
pro svou nejnovější generaci
chladniček zajímavou
konstrukční inovaci
nazvanou DoorCooling+,
která spočívá v tom, že je
chladný vzduch distribuován
nejen ze zadní stěny, ale
i stropu. A to v přední
části, aby vzduch mířil
prostorem mezi skleněnými
policemi a poličkami ve
dveřích. Obnova teploty
uvnitř je díky tomu až
o 32 % rychlejší než u běžné
lednice s běžným systémem
Multi Flow.
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s nejvyspělejší chladicí technologií, nebo levnější modely,
tato zásuvka pronikla již do většiny cenových kategorií chladniček. Pojem „nulová zóna“ se ale skloňuje možná častěji, než
by bylo zdrávo, protože jím je označována kdejaká zásuvka.
Přitom nulovou zónu v pravém slova smyslu najdete jen
v dražších lednicích. Důvod je jednoduchý – pokud má být
v zásuvce teplota těsně nad nulou, musí být přesně řízena
a udržována. Spousta levnějších lednic má jen běžný šuplík,
do něhož je intenzivněji vháněn studený vzduch. Teplota
tam je až o několik stupňů nižší než ve zbytku lednice, ale
o nějaké přesnosti nemůže být řeč.
„Pravá nulová zóna“, jak nazýváme v redakci zásuvku
s elektronicky řízenou teplotou, je většinou konstrukčně
oddělena. Nemusí být nutně úplně samostatná, pouze
je v rámci chladicího prostoru separována a na displeji
spotřebiče nastavujete její chod zvlášť. Teplotu můžete
zpravidla upravit, ideální je ovšem pro většinu potravin již
zmíněná nula a nějaká desetina stupně nad ní. Přímo na
zásuvce můžete také upravovat vlhkost pomocí posuvného
mechanického ovladače. A to podle toho, co v ní chcete
skladovat. Lepší lednice mají mnohdy nulové zóny dokonce
dvě. V jedné zvolíte vysokou vlhkost vzduchu pro zeleninu,
zatímco ve druhé naopak velmi nízkou vlhkost pro ovoce
nebo maso.

Tento typ zásuvek stojí trochu stranou protože jde o části
spotřebiče, které se otevírají samostatně – buď jako šuplík,
nebo celý oddíl, jakási třetí chladicí/mrazicí zóna. Jejich
přínosem je, že mohou sloužit jako mrazák, nulová zóna
s přesně nastavenou teplotou nebo chladnička. Nastavení
se provádí na displeji spotřebiče. V ideálním případě je
lednice s tímto oddílem tříokruhová, tedy každá její část má
samostatný chladicí okruh, což umožňuje chladit s optimální
vlhkostí a mrazit beznámrazově.
Určitou specialitou je potom takzvaná „konverze lednice“,
kdy její celý mrazicí prostor lze proměnit na chladicí část
nebo nulovou zónu. Výhody jsou zřejmé – možnost rozšířit skladovací prostor pro čerstvé potraviny nebo získat
velkorysou nulovou zónu s elektronicky řízenou teplotou.
U lednic tohoto typu se zcela oddělenými chladicími okruhy
dokonce můžete jednu část zcela vypnout a používat pouze
tu druhou. To znamená, že lze vypnout hlavní chladicí oddíl,
proměnit menší mrazák na chladničku a šetřit tak spoustu
energie. Například když jedete na dovolenou a potřebujete
chladit jen pár potravin s delší trvanlivostí. Jediné, co nelze,
je transformovat hlavní chladicí část na mrazák. Jinak jsou
všechny varianty a kombinace nastavení na stole. Lednice
tohoto typu mají v nabídce Gorenje a Samsung.

Aktivní rozvod vzduchu

Stejná teplota v celém chladicím prostoru a především udržení její stability jsou klíčovými faktory pro zajištění čerstvosti
a svěžesti potravin. Kolísání teploty vlivem otevírání dvířek
urychluje jejich kažení. Výrobci se proto snaží tento efekt
minimalizovat. Dražší lednice mají často senzory, které teplotu neustále kontrolují, takže je spotřebič schopen okamžitě
reagovat a změnu vyrovnat. Za rychlou obnovu vděčí hlavně
systému Multi Flow tvořenému ventilátorem skrytým v zadní části spotřebiče. Studený vzduch vychází z otvorů v zadní
stěně na každou polici. Díky neustálému pohybu vzduchu
má teplota na horní polici a spodní polici jen minimální odchylku. Nepleťte si tento systém s ventilátorem pod stropem
lednice. Samozřejmě také zajišťuje pohyb vzduchu, ale ne
s takovou účinností.

Antibakteriální úprava a vzduchové filtry

Dalším příspěvkem k vytvoření lepšího prostředí pro
potraviny jsou antibakteriální prvky. Za úplné minimum
považujeme antibakteriální provedení těsnění dveří, kde se
usazují nečistoty a vzniká zde ideální prostředí pro množení
bakterií. Hodně chladniček má ionty stříbra ošetřeny i vnitřní
stěny, což dále pomáhá s eliminací bakterií. Součástí systému
Multi Flow pak mohou být i filtry, jimiž vzduch prochází a je
zbaven všech škodlivých látek – filtry jsou jednak antibakteriální a jednak uhlíkové (protizápachové).

Ionizátor a aktivní kyslík

Záporně nabité ionty vypouští dnes do vzduchu kdejaké zařízení – čističky vzduchu, myčky a právě i chladničky. Ve všech
případech mají jednoduchý úkol, kterým není nic jiného, než
ničit bakterie. Ionizátor přispívá k prodloužení trvanlivosti
potravin. Produktem ionizátorů je ozon, kterého se zde
nemusíte bát, protože ho v chladničce vzniká pro člověka
zcela bezpečné množství. Naopak je žádoucí, jelikož působí
jako silný oxidant a má dezinfekční účinky. Někteří výrobci
dokonce na produkci aktivního kyslíku staví komunikaci
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antibakteriálního systému svých chladniček.

Chladicí systémy lednic

Při výběru lednice si také zjistěte, jak je konstruována, což
nemusí být pro laika úplně jednoduché. Neexistuje žádný
jednotný srovnávací systém a výrobci v této oblasti nepoužívají obecné názvosloví, nýbrž své vlastní marketingové
názvy.
Konstrukčně nejvyspělejší lednice jsou ty, které mají
takzvané „oddělené chladicí okruhy“. Co to znamená?
Jednoduše to, že mrazicí a chladicí část jsou kompletně
oddělené a každá si pracuje sama. Nejsou k tomu už potřeba
dva kompresory jako před lety. Výhodou je to, že mraznička
je beznámrazová, tedy typu No Frost, a chladnička má v celém prostoru optimalizovanou (vyšší) vlhkost a nevysušuje
potraviny. V takové lednici vám pootevřený sýr nebo šunka
zkrátka neoschnou. Technologie oddělených chladicích
okruhů má u jednotlivých značek různé názvy, jako jsou Dual
NoFrost, Twin Cooling, Double No Frost, NeoFrost a některé
další.
Staré statické lednice jsou už dlouhé roky na ústupu
a jejich místa z velké části zabraly klasické beznámrazové
modely. Většinou označované jako Total No Frost. Ty nemají
oddělené okruhy, protože k chlazení čerstvých potravin je
používán vzduch z mrazáku. Jelikož je v rámci beznámrazového systému zbavován vlhkosti, tak čerstvé potraviny
vysušuje. U těchto lednic je důležité potraviny dobře zabalit
a používat vzduchotěsné dózy. Pokud si takovou chladničku
vyberete, což s ohledem na nižší pořizovací ceny chápeme,

sáhněte alespoň po modelu s nulovými zónami nebo chlazenými zásuvkami, u nichž jde regulovat vlhkost vzduchu.
Co rozhodně nedoporučujeme, je kupovat dnes lednici,
která nemá beznámrazovou mrazničku. Usazování ledu na
jídle a v celém úložném prostoru zbytečně zvyšuje spotřebu
energie. Jestliže máte doma ještě starou lednici, v jejímž
mrazáku jsou výparníkové rošty, opravdu zvažte výměnu za
nový spotřebič. Na kovových roštech se usazuje mnoho ledu,
který funguje jako izolace. Chladnička ve třídě A může reálně
běžet ve třídě B nebo C. Moderní beznámrazový model ve
třídě A+++ oproti ní spotřebuje několikanásobně méně elektřiny. A ještě se o vaše potraviny postará lépe.

Oddělené chladicí
okruhy
Nejmodernější konstrukce
chladniček obsahuje
samostatné okruhy pro
každý oddíl. Většinou jsou
dva – chladicí a mrazicí,
ale některé prémiové, jako
tato čtyřdveřová lednice
Samsung, mohou mít
dokonce tři. Každý takový
oddíl lze nastavovat zvlášť
a funguje nezávisle na
ostatních, přičemž v zóně
pro čerstvé potraviny je
udržována optimální vlhkost
prodlužující čerstvost
potravin, zatímco v mrazicí
části se neusazuje námraza,
takže není potřeba ji
manuálně odmrazovat.
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Family HubTM

Nová
hlava rodiny
Chytrá chladnička
s komunikativním displejem
S Family Hub můžete ovládat svá chytrá zařízení
a spotřebiče jednoduše pomocí hlasu nebo přes
Smart Hub s dotykovou obrazovkou.

speciál

Lednice nejsou jen americké
a klasické. Počet typů neustále roste
Před zhruba deseti lety platilo, že jste mohli vybírat jen z několika druhů chladniček. Většinou se lišily hlavně
výškou. S tím, jak rostou nároky trhu, stoupá také variabilita nabídky. Relativně nově tak v obchodech najdete
lednice s šířkou nad 70 cm, modernější varianty amerických chladniček s praktičtějším uspořádáním a další.
Přinášíme vám přehled všech základních typů lednic, které si dnes můžete pořídit.
Americké chladničky side by side

Na starém kontinentu se nikdy neujaly a nezískaly takovou
popularitu jako v novém světě, kde je na ně ve velkých
domech dost místa. Paradoxně si je pořizují Američané i do
malých bytů, kde na ně mají v kuchyni připravený prostor.
Klasická americká chladnička je rozdělná vertikálně – za
levými dvířky, většinou s nápojovým automatem, se nachází
mrazák a za pravými chladicí část pro čerstvé potraviny.
Celkový užitný objem se pohybuje kolem 600 litrů, nicméně koncepce spotřebiče vytváří dva vysoké a poměrně
úzké skladovací prostory, což není příliš praktické. Většina
amerických chladniček všech typů má šířku cca 90 cm.
Klasickým zástupcem
opravdu prémiové
a tradičněji pojaté americké
lednice je například tento
model LG s celkovým
objemem 675 litrů,
nápojovým automatem
a dvířky Door-in-Door pro
rychlejší přístup k poličkám
bez otevírání celých dvířek.
Lednice s označením
GSJ960PZVZ se prodává
za 39 990 Kč.

Čtyřdveřové lednice
s chladicí částí v horní
polovině spotřebiče najdete
u více značek. První s nimi
prorazila na trhu značka
Beko, ale postupně se
přidaly další. Zde luxusní
čtyřdveřový model Samsung
RF56J9041SR/EO s třemi
separátními chladicími
okruhy, které zabraňují
vysušování čerstvých
potravin, beznámrazovým
provozem a dvěma
mrazicími boxy – ten
napravo lze přepnout i do
režimu chlazení při 3 °C.
Chladničku pořídíte za
79 990 Kč.
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rozdělen horizontálně – to znamená, že se v horní části za
dvoukřídlými dveřmi nachází chladicí část dostatečně široká,
abyste do ní pohodlně vložili dokonce přepravku s chlebíčky.
Ve spodní části spotřebiče jsou vlastně dvě mrazničky, každá
za jedněmi dvířky. U některých modelů lze jeden z mrazicích
oddílů proměnit také na chladicí část a rozšířit prostor pro
čerstvé potraviny. Šířka těchto lednic je také cca 90 cm.

Americké chladničky typu french door

Další povedenou variací na klasickou „ameriku“, kterou
z hlediska praktičnosti jednoznačně překonává, je chladnička
s dvoukřídlými dvířky v horní části spotřebiče, odtud název
„french door“. Potud se koncepce shoduje s předchozí popisovanou čtyřdveřovou, protože část pro čerstvé potraviny je
stejně široká a prostorná. Mraznička ve spodní části ovšem
není za klasickými do strany otevíranými dvířky, nýbrž ji tvoří jeden nebo dva separátní šuplíky. Uvnitř většího spodního
může být ještě vnitřní zásuvka dále rozdělující celkový prostor. Díky této koncepci uniká z mrazáku méně chladu, který
se drží ve vysunutých zásuvkách. I tyto modely chladniček
mají šířku cca 90 cm, ale nově se objevuje i 100 cm.

Čtyřdveřové americké chladničky

Tento mnohem praktičtější a lépe členěný typ americké
chladničky dnes už dodává mnoho značek. Spotřebič je

Doposud platilo, že mají americké lednice bez ohledu na
podkategorii šířku cca 90 cm. S příchodem tohoto modelu
Haier je ale vše jinak. Pokud hledáte opravdu rekordní kapacitu
a máte velkou kuchyň, můžete sáhnout po nerezovém obru
s celkovým objemem 685 litrů, který má tradiční „french door“
koncepci s dvoukřídlými dvířky a dvěma samostatnými šuplíky
mrazicí části. Cena? 67 990 Kč za vyobrazenou nerezovou verzi
HB26FSSAAA, 69 990 Kč za HB26FSNAAA v černém nerezu.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE MODERNÍCH CHLADNIČEK
Užší čtyřdveřové a french door lednice

Poměrně mladou kategorií jsou lednice dvou předchozích typů, ovšem v užším provedení s šířkou 70 až 85 cm. Výrobci se s nimi snaží cílit na uživatele, kteří chtějí prémiovou chladničku, ale
nemají na standardní 90cm model místo.

Stále populárnější se stává kategorie čtyřdveřových chladniček v užším provedení. V tomto případě
je šířka lednice 83,5 cm a celkový objem 570 l. Nechybí průhled do chladicího prostoru, nápojový
automat nebo konektivita. Lednice v černém nerezu pochází z dílny LG a najdete ji pod označením
GMX844MCKV. V prodeji je za 44 990 Kč.

Mezi velmi originální lednice patří tento model Whirlpool, který
se drží klasické koncepce „french door“, ovšem v šířce pouhých
70 cm. Chladnička je v prodeji v černé barvě (W4D7 AAA B C)
i tradičím nerezu (W4D7 AAA X C). V obou případech je vnitřní
objem 292 litrů a cena 23 990 Kč.

319924/31  INZERCE

Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Domácí spotřebiče Bosch představují technickou dokonalost,
nekompromisní kvalitu a absolutní spolehlivost. I proto jsou
nejprodávanější značkou velkých domácích spotřebičů v Evropě.*
Více na www.bosch-home.cz a www.brandexperiencecenter.cz

* Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2019

25

speciál
Evropské side by side chladničky

Bezkonkurenčně největší vnitřní objem poskytují takzvané
evropské side by side chladničky, a to i vysoko přes 600 litrů.
Jedná se totiž vlastně o dva separátní spotřebiče spojené
pomocí jednoduchého příslušenství dohromady – set tvoří
monoklimatická chladnička a samostatná mraznička. Každý
ze spotřebičů se ovládá a nastavuje zcela separátně, má svůj
vlastní kompresor atd.

Kombinované chladničky s mrazákem dole
s šířkou 70 cm nebo větší

Dynamicky rostoucí kategorie, na niž se zaměřuje stále více
značek. Objemově nejde ještě o žádný velký trh, ale meziroční nárůsty prodejů jsou opravdu vysoké. Na první pohled
vypadají tyto chladničky stejně jako běžné kombinované
modely s mrazákem dole. Díky šířce, která je o 10 cm větší,
mají celkový vnitřní objem okolo 450 litrů. Větší šířka je
praktická i z pohledu flexibility vnitřního prostoru, možnosti
skladovat nadměrné potraviny nebo před večírkem vložit
do chladničky větší talíře s občerstvením apod. Poměrně nedávno pak na trh dorazily ještě širší verze, a to až nad 80 cm.
Všechny mají většinou výšku okolo 190 cm.
Pokud nemáte místo na některou z 90 cm širokých amerických chladniček, určitě doporučujeme zaměřit pozornost
právě na 70cm nebo širší kombinované modely.

Společnost Beko uvedla v loňském roce na trh svou první
kombinovanou lednici s mrazákem dole s šířkou 83 cm, díky níž
má celkový objem úctyhodných 590 litrů. Chladnička používá
nejmodernější konstrukci s oddělenými chladicími okruhy a další
technologie pro prodloužení čerstvosti jídla. Její označení je
RCNE 720 E3VZ a stojí 34 990 Kč.

chladničky není komfortní přístup, protože se musí uživatel
ohýbat. Na trhu najdete v tomto provedení v drtivé většině modely s šířkou 55 cm, avšak existují i širší alternativy
s větším vnitřním objemem. Jde spíše o rarity v nabídkách
asijských značek. Běžná výška těchto chladniček je cca
160 cm a celkový vnitřní objem okolo 220 litrů.

»

Preferujete kombinované lednice s mrazákem nahoře, ale chcete
větší skladovací prostor? V katalogu společnosti Samsung
najdete například model RT58K7105SL/EO s celkovým objemem
583 litrů a šířkou 83,6 cm. Lze u něho zcela vypnout chladicí
nebo mrazicí část, případně přepnout mrazák do chladicího
režimu. Doporučená cena je 21 990 Kč.

Značka Bosch se začala
v poslední době hodně
zaměřovat na dynamickou
kategorii 70 cm širokých
lednic s mrazákem dole.
Na tomto obrázku velmi
pěkně prezentuje, jaký
je rozdíl mezi tradičním
60 cm širokým spotřebičem
a novou 70cm variantou.
V její nabídce najdete
aktuálně už 10 modelů se
zvětšenou šířkou. Ceny
začínají na 25 990 Kč.

Kombinované chladničky
s mrazákem dole s šířkou 60 cm

Nejpopulárnější chladničky na trhu, které tvoří více než
polovinu prodejů, mají velmi praktickou konstrukci. Chladicí
oddíl, který je používán častěji, se nachází v horní části spotřebiče, takže není nutné se k němu shýbat. Celkový vnitřní
objem má poměrně velké rozpětí, protože se tyto kombinace
vyrábějí v různých výškách. Začínají už na 150 cm s celkovým
objemem lehce nad 200 litrů a jdou až přes 200 cm, kdy
poskytují čistý vnitřní prostor až 400 litrů. Početnou skupinou jsou v této kategorii ještě modely s šířkou mezi 55 cm
až 60 cm, které najdou své místo v kuchyních, kde hraje roli
každý centimetr prostoru.

Kombinované chladničky
s mrazákem nahoře

Dříve velmi rozšířené řešení je nadále na ústupu, protože
mají povětšinou tyto chladničky menší vnitřní objem než
jejich sokyně s mrazákem dole. Nehledě na to, že umístění
mrazáku nahoru není moc praktické. K dolním policím
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Nejefektivnější chlazení s

Chladničky LG udrží
potraviny déle čerstvé
Inovativní spotřebiče LG nenabízejí jen základní funkci
chlazení, ale udrží potraviny déle čerstvé a chutné.
Chladničky jsou také tišší a úspornější.
Čerstvé potraviny na dosah ruky

Přehledně, funkčně a chytře

Čerstvost, chuť i barva potravin patří mezi
nejdůležitější smyslové vlastnosti, které při skladování
potravin v chladničkách vnímáme. LG Electronics nabízí
vybavení funkcí Door Cooling+™, která dokáže udržet
potraviny déle čerstvé. Jde o inovativní technologii,
která díky průduchům v přední části chladničky
pomáhá udržovat rovnoměrnou teplotu, jenž prodlouží
životnost potravin. Některé modely chladniček LG
disponují i dvířky Door-in-Door™, které po poklepání
aktivují vnitřní osvětlení a umožní nahlédnout do
chladničky bez otevření. Nedochází tak ke zbytečnému
úniku chladu. Lineární invertorová technologie
kompresoru snižuje interní tření, takže dochází
k menšímu opotřebení výrobku. Samozřejmostí je
desetiletá záruka LG na kompresor.

Interiér LG chladniček si můžete plně přizpůsobit
svým potřebám. Sklopné police vám umožní uskladnit
vysoké a objemné nádoby. Držák až na pět lahví zajistí
vždy vychlazené víno i pro početnou návštěvu. Největší
modely chladniček disponují kapacitou až 626 litrů, ta
nabízí snazší a chytřejší skladování potravin.
Modely chladniček s umělou inteligencí nabízí díky
mobilní aplikaci LG ThinQ™ ovládání a diagnostiku
chladničky pomocí chytrého telefonu, i když právě
nejste doma.
Další chytrou funkcí je Total No Frost. Chladničky,
které touto funkcí disponují, není nutné odmrazovat.
Funkce umožňuje snadný přístup k potravinám
kompletně bez námrazy a zachovává interiér mrazáku
dlouhodobě přehledný i bez jakékoli další údržby.

značka
kvality
LG
GBB72SADFN
dTest 9/2019
ID: 3009

Amerika ve slim verzi
Americká chladnička je i pro ty, kteří nevlastní tak
prostornou kuchyni. V nabídce je totiž také v užší
verzi „slim“. Čtyřdveřová americká slim chladnička
s InstaView a Door-in-Door™, osloví a uspokojí
každého spotřebitele, který touží po výkonném
a praktickém spotřebiči.

dTest oceňuje
LG kombinované chladničky s Door Cooling+™
například GBB72SADFN nebo GBB62SWGFN byly
oceněny značkou kvality časopisu dTest. Dostupné
jsou v barevné variantě bílé, nerezové a stříbrné.

www.lg.com/cz/lg-lednice-doorcooling

speciál

HLUČNOST
Nejtišší kombinované
lednice na trhu dosahují hlučnosti pouhých
34 dB(A). Běžnější je
pak hluk okolo 36 až
38 dB(A). Možná se to
nezdá jako závratný rozdíl. Je potřeba si uvědomit, že stupnice měření
hluku roste logaritmicky,
což znamená, že nárůst
hlučnosti o pouhé 3 dB(A)
vnímá člověk jako hluk
dvojnásobný. Každý
decibel tedy hraje roli
a je v domácnosti znát.
Vestavné modely bývají
obecně tišší díky integraci
do nábytku. Na hlučnost
má vliv i použitý typ kompresoru – nižší hlučnost
vykazuje ten invertorového typu.

Jednodveřové chladničky s integrovaným
mrazicím boxem

Do této kategorie spadá velké množství chladniček různých velikostí. Najdeme zde volně stojící modely, ale také
podstavné, které se instalují pod pracovní desky, nebo plně
vestavné. Mrazicí box umístěný uvnitř chladničky má velmi
malý objem, většinou pod 10 l, a je vhodný ke skladování
zmrzliny nebo potravin, které člověk spotřebuje během
několika týdnů.

Monoklimatické chladničky a mrazničky

Pokud nekoupíte tyto spotřebiče dohromady jako set, kdy
hovoříme o evropské side by side kombinaci, jak už bylo
popisováno v předchozím textu, můžete samozřejmě vybírat
chladničku a mrazničku samostatně v různých velikostech
včetně malých barových lednic.

proto, aby dosáhli v kuchyni co nejčistšího designu. Už ale
nepřemýšlejí nad tím, že vás odsuzují k používání úzké
nepraktické chladničky. Mnoho volně stojících modelů má
dnes dvířka s takovou konstrukcí, aby bylo možné spotřebič
vsunout do otvoru v nábytkové stěně nebo ho postavit
ke zdi. Lednice je sice vidět, ale může být součástí celé
linky, přičemž vy máte zcela volné ruce v tom, jakou šířku
a provedení zvolíte. Určitě se nad celou problematikou dobře
zamyslete, protože chladnička je v každodenním provozu
domácnosti jednoznačně nejpoužívanějším spotřebičem.
Když vám nebude úzká vestavba vyhovovat, změna je potom
skoro nemožná. Pokud tedy nezaplatíte spoustu peněz za
úpravu kuchyně a koupi volně stojícího spotřebiče. Většina
lidí samozřejmě rezignuje a dalších deset nebo více let má ve
své kuchyni řešení, s nímž není spokojena.

KONEKTIVITA
A SMART FUNKCE
Připojení lednice k domácí wi-fi, potažmo
internetu, vám zpřístupní
její nastavení na dálku.
Například z obchodu
můžete aktivovat režim
„Rychlé chlazení“, aby byl
spotřebič po vašem návratu domů připraven na
větší přísun nového jídla.
Čím rychleji ho zchladí
a vyrovná teplotní rozdíl,
tím déle jídlo vydrží čerstvé. Konektivita poslouží
také ke kontrole chladničky na dálku. Notifikace
vás upozorní například
na otevřená dvířka nebo
potřebu výměny vzduchového filtru.
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Už třetím rokem zůstává společnost Whirlpool jedinou na
trhu, která má v nabídce vestavné lednice s šířkou 69 cm. Díky
tomu má spotřebič velký vnitřní objem 395 litrů a široké police,
na které vložíte i větší potraviny nebo nádoby. Chladnička
v energetické třídě A++ ve své výbavě nepostrádá zásuvku
s teplotou 0 °C nebo technologii 6. smysl Fresh Control
monitorující teplotu a upravující chod kompresoru. Modelové
označení je SP40 802 EU. Cena 28 990 Kč.

Vestavné chladničky

Základní typy chladicí techniky lze pořídit také ve vestavném
provedení – zejména modely s mrazákem dole. Před pár lety
zájem o vestavné chladničky poměrně svižně rostl, až došlo
nedávno ke změně tohoto trendu. Větší důraz na design
volně stojících modelů z nich začal činit estetickou dominantu kuchyně a skrývat chladničku přestalo být pro mnohé
žádoucí.
Vestavné chladničky aktuálně tvoří asi dvě pětiny prodejů. Mají dvě základní nevýhody – jednak se do nich nejnovější technologie u většiny značek dostávají se zpožděním
a jednak mají o něco menší vnitřní prostor, což je dáno jejich
konstrukcí upravenou k vestavbě. Většina modelů na trhu
má šířku 54 cm, to je vnější rozměr spotřebiče, takže vnitřní
prostor je ještě užší. Obzvlášť ve srovnání s moderními volně
stojícími kombinacemi s šířkou 70 cm nebo i větší jsou tedy
vestavné chladničky dost malé. Výrobci to někdy dohánějí
jejich výškou přesahující 200 cm. „Litráž“ tím vzroste, nikoliv
však šířka polic. Pokud to není nezbytně nutné, vestavným
lednicím se spíše vyhněte. Doba, kdy byly lepší volbou, je
dávno pryč, protože volně stojící modely už nejsou nevzhlednými bílými krabicemi, nýbrž designovými kousky. Lednici
tedy není potřeba schovávat.
Určitě se nebojte v případě rekonstrukce nebo koupě
nového bytu vzdorovat ani svému architektovi. Při vší úctě,
architekti a designéři nejsou většinou odborníky na domácí
spotřebiče a budou vám vestavnou lednici vnucovat hlavně

Německá značka Siemens chce nabídnout svým zákazníkům
maximální svobodu při výběru vestavného chladicího
a mrazicího řešení pro jejich kuchyň. Výsledkem je řada výrobků
Modular Fit, které tvoří různě vysoké samostatné chladničky
a mrazničky. Ty si můžete dle libosti a svých preferencí
nakombinovat. Variant a kombinací je opravdu mnoho.

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
Běžný kompresor lednice pracuje ve dvou
polohách – zapnuto a vypnuto. Buď tedy běží na
plný výkon, nebo neběží vůbec. Invertorový typ
se naopak téměř nevypíná. Místo toho upravuje
rychlost otáček motoru podle skutečné potřeby
chladničky na základě informací ze senzorů,
které neustále měří teplotu. Chod invertoru je
tak plynulejší, tišší a energeticky efektivnější,
protože energeticky nejnáročnější je u běžného
kompresoru jeho zapnutí a náběh. Jelikož je invertor méně poruchový, výrobci na něj poskytují
často 10letou záruku.

Proměňte mrazák v lednici.
Se štíhlou „amerikou“ Samsung máte na výběr
Toužíte po mimořádné chladničce, která se stane designovou dominantou vaší kuchyně? Současně chcete ale
úsporný a spolehlivý spotřebič, jehož technologie zajistí potravinám to nejlepší skladování, abyste snížili množství
vyhozeného jídla? Samsung má pro vás odpověď v podobě svých amerických lednic. Ať už jde o ty tradiční nebo jiné
modernější varianty typu french door. Žhavou novinkou jsou navíc modely s šířkou pouhých 80 cm. Jeden z nich má
navíc funkci Cool Select Plus, díky níž z mrazáku vytvoříte chladicí oddíl.
Nabídka chladniček společnosti Samsung je opravdu velmi pestrá a bohatá. Nejdete v ní jak cenově dostupná řešení, tak skutečně prémiové modely s těmi nejmodernějšími technologiemi, jaké současný trh nabízí. Vrcholem nabídky je americká lednice Family Hub s velký displejem ve dvířkách a ambicí stát se centrálním
komunikačním a organizačním bodem domácnosti propojujícím jednotlivé členy a jejich telefony, tablety i televizory. Nejaktuálnější novinkou jsou však takzvané
french door chladničky typu „slim“, tedy štíhlejší než jsou klasické varianty s šířkou 90 cm. První je čtyřdveřová „amerika“ nesoucí označení RF50K5920S8/EO,
druhá potom tradiční french door s velkou zásuvkou. Ta má označení RF62HERS1/XEO.

Praktická koncepce
typu „French door“
Velkou výhodou těchto chladniček obecně bez ohledu na jejich šířku je jednoduše
to, že mají chladicí část umístěnou ve
své horní polovině a mrazicí v polovině
spodní. Uživatel má tak k dispozici velmi
široký oddíl pro čerstvé potraviny skrývající se za dvoukřídlými dvířky. Mrazák
tvoří dva zcela oddělené oddíly – ať už
v provedení s dvířky nebo samostatnými
zásuvkami. Jelikož přistupujete do chladicí části mnohem častěji než do mrazicí, je
umístění v horní polovině výhodné i proto,
že se nebudete muset ohýbat.

80 cm aneb řešení pro ty,
kteří nemají na tradiční
„ameriku“ místo
Dříve se trh chladniček dělil velmi jednoduše na ty klasické s šířkou 60 cm a ty
americké, které mají šířku cca 90 cm.
Během posledních pár let došlo na trhu
k vybočení ze zajetých kolejí a objevily se
lednice s šířkou mezi jmenovanými hodnotami. Samsung patří v rozvoji nových kategorií mezi nejaktivnější firmy, což dokládají
i současné novinky s šířkou okolo 80 cm.
A přestože jsou užší, mají celkový vnitřní
objem až 486 l.

Proč koupit
chladničku Samsung?
Twin/Triple Cooling Plus – systém
oddělených chladicích okruhů
prodlužuje čerstvost potravin
True No Frost – beznámrazový
provoz mrazničky
Cool Select Zone – možnost
konverze mrazicího
oddílu na chladničku
Čtyřdveřové „americké“
lednice již od šířky 79,5 cm
Digitální invertorový kompresor
s 10letou zárukou a nízkou
hlučností i spotřebou energie
SpaceMax – nový typ izolace
umožnil navýšit vnitřní
objem lednic bez zvětšení
jejich vnějších rozměrů

Cool Select Zone
Mezi největší přednosti čtyřdveřového modelu RF50K5920S8/EO
patří funkce Cool Select Zone, která umožňuje uživateli volit u mrazničky hned z několika režimů chodu. Nastavit lze velmi efektivní
chlazení na úrovni 3 °C pro delší skladování čerstvých potravin,
−1 °C, což zde vytvoří ideální podmínky pro čerstvé maso a ryby, či
mírný mráz −5 °C, vhodný pro potraviny, které není potřeba dlouhodobě skladovat, například zmrzlina, která není příliš tvrdá a lze ji
ihned konzumovat.
Abychom byli konkrétní, u prezentovaného čtyřdveřového modelu
můžete přepnout do režimu chladničky mrazicí oddíl nacházející
se za dvířky napravo. Nepřijdete tak o mrazicí část, ale zvětšíte tu
chladicí.

Twin a Triple Cooling
U většiny vyspělejších lednic Samsung se setkáte s takzvaným
systémem Twin Cooling. Jelikož má model RF50K5920S8/EO tři
konstrukčně oddělené části, hovoříme v jeho případě dokonce
o takzvaném Triple Cooling. Ať už Twin či Triple, vždy tato technologie znamená, že spotřebič používá samostatný okruh pro každou
část, takže nedochází k mísení pachů ani chlazení čerstvých potravin suchým vzduchem z mrazničky. Právě udržení vyšší vlhkosti
vzduchu spolu se stabilní teplotou v chladicí části je klíčové pro
zabránění osychání potravin a ztráty jejich svěžesti. Samozřejmě
nedochází v celém spotřebiči ani ke vzniku námrazy díky technologii True No Frost, což neznamená pouze vyšší uživatelský komfort,
jelikož není nutné mrazák nikdy odmrazovat, ale současně i udržení
deklarované spotřeby energie. V běžných chladničkách, kde vzniká
námraza, dochází kvůli jejímu vrstvení ke zvyšování spotřeby celé
lednice.

www.samsung.com

speciál

ANKETA: Situace posledních měsíců znovu přivedla mnoho spotřebitelů k dlouhodobému skladování
většího množství čerstvých i mražených potravin. Jaké technologie moderních chladniček
k prodloužení čerstvosti a skladovatelnosti přispívají? Které považujete za klíčové?
ONDŘEJ VALKONY
produktový manažer
Samsung Electronics Czech and Slovak
Právě v těchto situacích, kdy spotřebitelé potřebují skladovat větší množství potravin ve správných podmínkách a prodloužit tak jejich čerstvost, ocení inovace firmy Samsung. Hlavní technologií je Twin Cooling Plus, která chladí oddělení
chladničky a mrazáku zvlášť. Nezávislé výparníky a chladicí systémy zajišťují optimální chlazení a úroveň vlhkosti v části
pro čerstvé potraviny, kam neproudí vysušený vzduch z mrazničky, takže potraviny zůstanou déle čerstvé. Další technologií
je Cool Select Plus, která nabízí nebývalou flexibilitu v uskladnění potravin a nastavení ideálních podmínek pro jejich uchovávání. Jediným dotekem lze přepínat mezi režimy pro ukládání různých potravin při optimální teplotě, takže vše zůstane dokonale čerstvé. Zákazník jednoduše vybere
z přednastavených teplot 2 °C, -1 °C, -5 °C nebo -15 ~ -23 °C podle konkrétních potravin. U lednic s mrazákem dole toto platí pro celý mrazák.
V případě chladniček typu french door je možné nastavit tyto teploty pro jednu přihrádku anebo jeden ze dvou mrazicích oddílů.
JAKUB VĚNEČEK
Category Manager
BSH domácí spotřebiče
Různé druhy potravin vyžadují různé podmínky skladování. Ovoce nebo zelenina vydrží déle a plné vitamínů v přihrádkách
s možností přizpůsobení vlhkosti. Tyto zóny nabízí značka Bosch pod označením VitaFresh. Pro uložení masa a ryb je zase
ideální suchá zóna s nízkým stupněm vlhkosti a teplotou okolo 0 °C. Systém VitaFresh vytváří optimální podmínky pro
uchování veškerých čerstvých potravin. Zákazníci, kteří často uchovávají velké nákupy nebo objemnější potraviny, ocení
XXL modely. Běžná šířka chladničky je 60 cm, chladničky o šířce 70 cm poskytují o 19 % více objemu. Pohodlně v nich uchováte i nákup potravin
pro celou rodinu, ale také do nich vložíte celý plech, pekáč nebo velký vodní meloun. V kuchyni přitom nezaberou moc místa navíc. Díky technologii Perfect Fit je můžete umístit do 70cm výklenku a celý prostor využít pro uchování potravin. Protože příliš mnoho potravin vložených najednou
zvýší teplotu uvnitř spotřebiče, jsou užitečné také funkce, které zamezují teplotním výkyvům při vkládání nových potravin, jako SuperChlazení
u chladniček a SuperMrazení u mrazniček.
ALEŠ HRUBÝ
produktový specialista a školitel
LG Electronics
Hlavním faktorem pro udržení delší čerstvosti potravin je konstantní teplota a její rychlá obnova. Chladničky LG disponují
výkonným invertorovým lineárním kompresorem, který má méně třecích ploch, a díky tomu nižší spotřebu energie, nižší
hlučnost a dlouhou životnost. Především ale udržuje stálou teplotu v chladničce. Technologie LinearCooling snižuje kolísání
teploty na ± 0,5 °C, systém Multi Air Flow přivádí chladný vzduch do každé police zvlášť a DoorCooling+ obnovuje teplotu
v každé části chladničky rychleji než běžný systém chlazení. To vše díky průduchům v přední části chladničky.
Pro optimální podmínky skladování konkrétní potraviny jsou zde dvě zásuvky s jednoduchým ovládáním úrovně vlhkosti. Fresh Balancer s mřížkou Moist Balance Crisper udržuje optimální vlhkost pro zeleninu a ovoce. Zásuvka Fresh Converter nabízí naopak nastavení optimální teploty pro
skladování masa, ryb, nebo zeleniny. Pro dlouhodobé skladování potravin uživatelé ocení i velkou kapacitu chladničky i mrazničky.
Samozřejmostí je také ovládání chladničky pomocí aplikace LG ThinQ, díky které můžete regulovat teplotu, spouštět a vypínat prázdninový
režim, ovládat funkci expresního mražení nebo chlazení přímo z vašeho telefonu.
MIROSLAVA PLÁNKOVÁ
marketingová ředitelka
Whirlpool Česká republika a Slovensko
Technologie, které zajistí ideální podmínky pro dlouhodobé skladování jídla v našich chladničkách, jsou pro nás celkově
velkou prioritou. Za jednu z nejklíčovějších rozhodně považuji 6. SMYSL – díky speciálním senzorům rozpozná teplotní
výkyvy v chladničce zajistí, aby byla správná teplota rychle obnovena a udržována také ideální vlhkost. Tím zabezpečí
jak nejvhodnější prostředí pro potraviny, tak úsporu energie. I díky beznámrazovému systému Dual NoFrost se dvěma
chladicími okruhy, kterým velké portfolio našich modelů disponuje, nedochází k mísení vzduchu mezi chladicí a mrazicí částí, a tím i možnému
znehodnocení některých surovin. Třešničkou je pak například zásuvka FreshBox 0 °C, kde je teplota okolo 0 °C – ta je ideální pro potraviny, jako
maso nebo ryby. Zároveň se soustředíme na to, aby v portfoliu Whirlpool zákazníci nalezli široké spektrum modelů s vyšší kapacitou a měli tak
pro skladování potravin i dostatečný prostor. Mezi ně patří 70 cm široké volně stojící i vestavné modely, dvoumetrové modely nebo čtyřdveřové
chladničky, kde v letošním roce nabídku ještě rozšíříme.
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INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE MODERNÍCH CHLADNIČEK
Produktové tipy

Neplýtvejte
potravinami
ani místem

French door do
menších kuchyní

French door chladnička
s šířkou 83 cm Haier
HB18 FGSAAA

Chladnička s mrazákem
dole s šířkou 70 cm
Bosch Serie | 6
KGN49AIDP

Jednou z nejnovějších podkategorií amerických lednic na
trhu jsou takzvané úzké chladničky typu french door. Dvoukřídlá dvířka skrývají 351 litrů
prostoru pro čerstvé potraviny
a dva samostatné šuplíky mrazák o objemu 157 litrů. Lednice
obsahuje i speciální zásuvky
pro ovoce, zeleninu i maso, aby
zůstaly déle čerstvé. Haier přidává ještě speciální UV světlo
eliminující bakterie a senzory
kontrolující teplotu na každé
polici. Perličkou je potom
hliníkový podnos Fresher Pad
určený k rychlému a šetrnému
zamrazení jídla, které si díky
tomu uchová více vitaminů.
Doporučená cena: 39 990 Kč

Nový model kombinované
chladničky je díky své šířce
70 cm ideálním řešením nejen
pro velké rodiny. Je vybaven
systémem VitaFresh, jenž
udrží potraviny déle čerstvé
ve speciálních přihrádkách
– maso a ryby s nízkým
stupněm vlhkosti a teplotou
kolem 0 °C, ovoce a zeleninu
v zásuvce s možností nastavení úrovně vlhkosti. Díky
technologii Perfect Fit můžete
chladničku instalovat i do
výklenku nebo přímo ke zdi
či nábytku. Model je zařazený
do nejvyšší energetické třídy
A+++ a díky systému NoFrost
ho není potřeba manuálně
odmrazovat.
Doporučená cena: 33 490 Kč

5dveřový unikát

Americká chladnička Sharp SJ WX830FBK
Mezi skutečně jedinečné lednice na trhu řadíme tento model od japonské značky Sharp. Je totiž
rozdělen na čtyři samostatné zóny. Hlavní chladicí prostor se nachází za dvoukřídlými dvířky, zatímco mrazicí část tvoří dvě zcela oddělené zóny. Sharp přidává ještě takzvanou FlexiRoom v podobě
speciální přihrádky, kde lze nastavit teplotu na 3 °C, 0 °C, -8 °C nebo -18 °C. FlexiRoom poslouží
například k rychlému zchlazení teplého jídla, expresnímu rozmrazování či rychlému zachlazení nebo
zamražení potravin. Zmiňme také přítomnost ionizátoru likvidujícího bakterie, systém oddělených
chladicích okruhů, optimalizovanou vlhkost pro čerstvé potraviny, beznámrazový provoz, invertorový
kompresor nebo dávkovač vody (nádržka o objemu 4 litry ve dveřích).
Doporučená cena: 89 990 Kč

značka
kvality
dTest 9/2019
ID: 3009

Klasická kombinace s extra
efektním chlazením

Kombinovaná chladnička
s mrazákem dole LG GBB72SADFN
Nabídka klasických 60 cm širokých
kombinovaných chladniček je na trhu
doslova nepřeberná. My jsme vybrali do
redakčních tipů tento model LG, který se
chlubí i značkou kvality dTest. Lednice
s lineárním invertorovým kompresorem
má celkový objem 384 litrů a pracuje
v nejúspornější energetické třídě A+++.
O efektivní a rovnoměrné chlazení
potravin se starají jak systém Multi Flow
přivádějící chlad na jednotlivé police, tak
systém DoorCooling+, v jehož případě
vychází vzduch ještě ze stropu lednice
a směřuje na poličky ve dveřích. Nechybějí ani speciální zásuvky pro čerstvé
maso nebo zeleninu. Lednici můžete
instalovat i ke zdi nebo k nábytku. Spotřebiče můžete díky konektivitě kontrolovat a nastavovat na dálku z chytrého
telefonu.
Doporučená cena: 22 990 Kč
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