
QRT526I Kylfrys

BEVARA DEN NATURLIGA FRÄSCHÖREN.

En utsökt måltid börjar med färska, fina ingredienser.
Twintech-systemet gör att frukt och grönt förvaras vid
exakt rätt temperatur och luftfuktighet, så att deras
fräschör, krispighet och naturliga smak bevaras
längre.

Kontrollera kyl-frysens alla inställningar,

LED-displayen med avancerade touchkontroller ger
dig fullständig kontroll över livsmedelsförvaringen.
Med lätta tryckningar justerar du inställningarna,
medan information visas på displayen om temperatur
och valda funktioner.

Justera inställningarna så att de passar dina
behov perfekt
Den här kyl-frysen har kyl- och frysfack som styrs
separat, vilket ger dig fler alternativ att välja mellan.
Du kan ställa in temperaturerna så att de matchar dina
egna önskemål och justera dem när så krävs.

Fler produktfördelar :
A constant airflow and a stable temperature throughout the refrigerator
guarantees that every shelf is evenly cooled.

•

Jämförelser visar att A++-produkter förbrukar 21 % mindre energi än A+-
produkter

•

Invändig LED-belysning som ger klart ljus in i minsta hörn•

Produktegenskaper :

Elektronisk styrning med LCD display•
Separat styrning för frysen och kylen•
För helintegrering, installation med
glidskenor

•

Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen

•

Funktionen Fast Freeze•
CoolMatic - snabbkylning•
FrostMatic - snabbinfrysning•
Semesterfunktion•
Larm vid hög temperatur•
Ljus -och ljudlarm för öppen dörr och
hög temperatur

•

Kylskåpshyllor: 3 fullbreda, 1 Flexi-hylla
, Härdat glas med list fram -och baktill

•

Fryshyllor: 2, Fullbredd, Glas•
Fryslådor: 3 , Transparent plast•
Små grönsakslådor kyl: 2 , Transparent
plast

•

Teknisk data :

Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 228•
Nettovolym, liter : 192•
Nettovolym frys, liter : 61•
Ljudnivå, dB(A) : 39•
HöjdxBreddxDjup, mm : 1772x540x549•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 1780x560x550•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avfrostning, frys : Automatisk•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 10•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 21•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230-240•
Total effekt, W : 140•
Antal kompressorer : 1 + ventil•
Antal termostater : 2•
Fläkt : Ja•
Snabbkylning : CoolMatic•
Styrning av infrysningsautomatik : Ja, med automatisk återgång•
Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : I toppanelen•
Färg : Vit•
Köldmedium : R600a•
Nettovikt, kg : 58•
Produktnummer (PNC) : 925 501 052•
EAN-kod : 7332543563265•

Produktbeskrivning :

HUSQVARNA925 501
052


