
QR750X Kylskåp

Kan anpassas efter varje smak

Alla dina fräscha matvaror är enkla att få tag i så att du kan skapa underbara
rätter. I "Customflex"-kylen kan du organisera förvaringen i din kyl precis som
du vill – du kan flytta på lådorna snabbt och enkelt för att maximera förvaringen.

Skilj frukt och grönt åt på bästa möjliga sätt

Tack vare grönsakslådorna i det här kylskåpet har du många fler möjligheter att
arrangera förvaringsutrymmet efter dina behov vid varje enskilt tillfälle, t.ex.
genom att skilja frukt och grönsaker åt eller förvara mjuka, känsliga livsmedel
så att de inte mosas av stora och tunga matvaror.

Flexibilitet att utnyttja förvaringsutrymmet på bästa sätt

Det är inte lätt att få plats med veckohandlingen i kylskåpet, men om det går att
flytta runt hyllorna och lådorna i frysfacket blir det mycket enklare. I och med att
lådorna och hyllorna kan tas ut kan du lätt frysa även stora och skrymmande
matvaror och utnyttja utrymmet på bästa tänkbara sätt.

Fler produktfördelar :
Automatisk MultiAir Flow-teknologi ger en perfekt förvaringsmiljö•

Invändig lysdiodsbelysning som ger klart ljus in i minsta hörn•

Produktegenskaper :

Multiflow - bekvämt för dig och bra för
dina matvaror

•

Elektronisk styrning med LED
indikatorer

•

Flaskhylla•
Stor grönsakslåda: 3, fullbredd•
CoolMatic - snabbkylning•
CleanAirControl luftfilter•

Teknisk data :

Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 112•
Nettovolym, liter : 340•
Ljudnivå, dB(A) : 40•
HöjdxBreddxDjup, mm : 1800x595x643•
Avstånd till sidovägg, mm : 10•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Total effekt, W : 80•
Fläkt : MultiFlow med luftfilter•
Snabbkylning : Ja•
Grönsakslåda : 3, fullbredd•
Förvaringslådor : 2 Stora grönsaks- och förvaringslådor med
teleskopskenor

•

Teleskopskenor : -•
Belysning, kyl : Takbelysning, Invändig, LED•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : Bakom dörren, Toppanelen•
Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Nettovikt, kg : 71•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 070 605•
EAN-kod : 7332543544691•

Produktbeskrivning :

Husqvarna925 070 605


