
QRT4223W 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.

Jämförelser visar att A++-klassen är 21 % mer energisnål än A+-klassen

EU:s energmärkningssystem rangordnar hushållsprodukter enligt
energieffektivitet och denna kyl-frys har fått energimärkningen A++. Jämförelser
av frysskåp visar att A++ är 21 % mer energisnål än A+.

Klart och jämt ljus som lyser in i varje hörn i
kylskåpet
LED är det senaste inom belysningsteknologi som vi
byggt in i denna kyl-frys. De små och energisnåla
LED-lamporna ger en stark, jämn belysning i hela
utrymmet. Mer plats och lägre elräkning ingår i priset!

Fler produktfördelar :
Fryslådan MaxiBox för effektiv förvaring av stora matvaror•

Löstagbara lådor och hyllor för optimering av frysutrymmet•

Produktegenskaper :

NoFrost•
Elektronisk styrning•
ProFresh NoFrost - perfekt
matförvaring

•

CoolMatic - snabbkylning•
FrostMatic - snabbinfrysning•
Praktisk flaskhylla•
Kylskåpshyllor: 3 , Härdat Glas , Ja•
Fryshyllor: 2, Glas•
Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup ,
Transparent plast

•

Små grönsakslådor kyl: 2 , Extra djup
transparent plast, Extra hög
transparent plast

•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1845x595x647•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 239•
Förvaringsvolym kyl, liter : 220•
Förvaringsvolym frys, liter : 91•
Ljudnivå, dB(A) : 43•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 20•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 20•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Total effekt, W : 120•
Spänning, V : 230•
Avfrostning : NoFrost•
Antal kompressorer : 1•
Antal termostater : 1•
Fläkt : -•
Snabbkylning : Ja•
Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång

•

Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : Invändigt•
Dörrlarm : -•
Temperaturlarm : -•
Färg : Vit•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 054 523•
EAN-kod : 7332543580231•

Produktbeskrivning :

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.


