
QR341I Kylskåp

Ta fullständig kontroll över alla inställningarna med de avancerade touch-
kontrollerna
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.

Jämn kylning från topp till botten

DynamicAir-teknologi håller luftcirkulationen konstant och temperaturen
konstant i hela kylskåpet. Varje hylla från topp till botten. Inga varma zoner och
ingen bakterietillväxt som förstör färska matvaror.

Kyl-frys – öppen och stängd

Om man glömmer stänga kyl- eller frysskåpsdörren slösas energi i onödan,
plus att temperaturen stiger i skåpet och maten riskerar att förstöras. Därför
stängs dessa dörrar mjukt och tyst av sig själva om de lämnas öppna.

Fler produktfördelar :
A++ för energi – förbrukar 21 % mindre energi än klass A+.•

Invändig LED-belysning lyser upp minsta vrå•

Ett kylskåp för alla färska råvaror•

Produktegenskaper :

1780 mm inbyggnadshöjd•
Semesterläge•
Larm vid öppen dörr•
Hyllor: 4 Fullbreda + 1 Flexi-hylla ,
Härdat glas med list fram -och baktill

•

För helintegrering, med door-on-door
installation

•

Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen

•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1769x556x549•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 114•
Förvaringsvolym kyl, liter : 310•
Ljudnivå, dB(A) : 35•
Total effekt, W : 100•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 1780x560x550•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230-240•
Fläkt : DynamicAir•
Snabbkylning : CoolMatic•
Speciallåda : Grönsakslåda med telekopskenor•
Teleskopskenor : 1, Ja•
Belysning : 1, Invändig, Invändig, LED, Stegrande•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : I toppanelen•
Dörrlarm : Display, Ljudlarm•
Färg : Vit•
Köldmedium : R600a•
Nettovikt, kg : 55•
Produktnummer (PNC) : 923 584 030•
EAN-kod : 7332543563258•

Produktbeskrivning :

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.
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