
ERC3215AOW Kylskåp

Kylförvaring med låg energiförbrukning från en
toppresterande produkt
Med energimärkningen A++ får man en kombination
av utmärkta prestanda och mycket låg
energiförbrukning.

FreeStore® - jämnare temperatur håller maten
fräsch
Tack vare att luften fördelas i kylen får du en jämnare
temperatur och slipper tänka på var du ställer dina
matvaror.

Plats för alla dina frukter och grönsaker

Med den här praktiska SpacePlus®-lådan kan du
förvara alla dina grönsaker på ett mycket smidigt sätt.
Den är både rymlig, lättflyttad och enkel att
organisera.

Fler produktfördelar :
Modern invändig LED-belysning - för utmärkt överblick•

FreshZone är 15% kallare vilket innebär bättre förvaring för färsk fisk och kött•

Mjukstängande system för skonsam och försiktig stängning•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1769 x 556
x 549

•

TasteGuard® luftfilter•
1780 mm inbyggnadshöjd•
Elektronisk styrning med LCD display•
LED-belysning•
För helintegrering, med door-on-door
installation

•

Shoppingfunktion•
Semesterläge•
Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen

•

Larm vid öppen dörr•
Extremt tyst: endast 35 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1769x556x549•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 1780x560x550•
Färg : White•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230-240•
Total effekt, W : 100•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 114•
Förvaringsvolym kyl, liter : 310•
Fläkt : FreeStore•
Snabbkylning : Ja•
Speciallåda : Grönsakslåda med telekopskenor•
Teleskopskenor : 1, Ja•
Belysning, kyl : 1, Invändig, Invändig, LED, Stegrande•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : I toppanelen•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 55•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 923 584 002•
EAN-kod : 7332543355556•
Produkttyp : Built-in Upright Refrigerator•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :

Helintegrerad kyl med
door-on-door-montering,
soft closing och låg
energiförbrukning.
FreeStore® ger dig
jämnare temperatur.
Mycket rymlig och
smidig grönsakslåda
med teleskopskenor.
LCD med touch-kontroll i
toppanelen. Exklusiv
LED-belysning.
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