
ENN2812BOW Kylfrys

Energibesparande och utmärkt prestanda

Med energimärkningen A++ får man en kombination
av utmärkt prestanda och mycket låg
energiförbrukning.

De nya glashyllorna ger dig större frihet hur du
förvarar din mat
Tack vare ny design och konstruktion får du extra djup
och bredd vad gäller förvaringsutrymmet. På så vis får
du en mer flexibel kyl.

Frysta varor nära till hands

De här lådorna har genomskinliga fronter, så du
snabbt hittar vad som finns i dem. Skulle du vilja flytta
lådan till en annan plats är det mycket enkelt tack vare
de praktiska bärhandtagen.

Fler produktfördelar :
Grönsakslåda med luftfuktighetskontroll för bästa fräschör och konsistens•

Placera dina råvaror vart du vill•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1772 x 540
x 549

•

LED-belysning•
För helintegrering, installation med
glidskenor

•

Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen

•

Kylskåpshyllor: 4 , Härdat glas med list
fram -och baktill

•

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

•

Extremt tyst: endast 36 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1772x540x549•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 1780x560x550•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230-240•
Total effekt, W : 140•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 229•
Förvaringsvolym kyl, liter : 196•
Förvaringsvolym frys, liter : 72•
Antal kompressorer : 1•
Avfrostning : Low Frost, manuell•
Antal termostater : 1•
Fläkt : FreeStore•
Snabbkylning : -•
Styrning av infrysningsautomatik : -•
Typ av kontrollpanel : Manuell•
Placering kontrollpanel : Invändigt•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 22•
Färg : Vit•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 503 012•
EAN-kod : 7332543275700•
Färg : White•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :

Helintegrerad kylfrys
med energiklass A++.
Med Low Frost halveras
behovet av avfrostning
av frysen. Tack vare
FreeStore cirkulerar
luften i kylen vilket ger
en jämnare temperatur.
Den låga ljudnivån gör
att du slipper störas -
perfekt för dig som har
öppen planlösning.
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