
QRT4690X Kylfrys

Behåll näringsämnen och smak i färska råvaror

Bevara näringsämnen i frukt och grönsaker med UltraFresh+. Den täta
grönsakslådan optimerar fuktighetsnivån och tar bort allt överskott av fukt.
Antioxidanter sprids via ett speciellt filter vilket bevarar näringsämnen så dina
råvaror behåller ursprungskvalité.

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.

Kan anpassas efter varje smak

I Customflex-kylen kan du flytta om lådor och fack och utnyttja
förvaringsutrymmet maximalt. Klämmor för kryddväxter, genomskinliga lådor för
ost, stabila hyllor för mejeriprodukter och såser: en kyl helt i din smak.

Produktegenskaper :

Elektronisk styrning•
LCD på dörren•
Separat styrning för frysen och kylen•
Funktionen Fast Freeze•
Larm vid hög temperatur•
Kylskåpshyllor: 1 Fullbred + 1 Custom-
hylla , Härdat Glas

•

Speciallåda: Stor låda med
teleskopskenor, UltraFresh+

•

Fryshyllor: 2, Glas•
Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup med
metallist , Transparent plast

•

Teknisk data :

Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 248•
Nettovolym, liter : 250•
Nettovolym frys, liter : 91•
Ljudnivå, dB(A) : 41•
HöjdxBreddxDjup, mm : 2000x595x647•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 70•
Avfrostning, frys : Automatisk•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 10•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 20•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Antal kompressorer : 1 + ventil•
Antal termostater : 2•
Fläkt : MultiFlow•
Snabbkylning : Ja•
Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång

•

Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : På dörren•
Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Köldmedium : R600a•
Nettovikt, kg : 81•
Produktnummer (PNC) : 925 071 055•
EAN-kod : 7332543614141•

Produktbeskrivning :


