
BSNF 8122 OX

•     Supreme Dual NoFrost - två aktiva NoFrost system  
•   6 TH  SENSE FreshControl kylteknik  
•   Multi� ow, dynamiskt kylsystem  
•   No Frost, frostfritt system 

 
•   Elektronisk kontroll  
•   Justerbar temperatur  
•   Dörrlarm  
•   Typ av belysning: LED  
•   4 hyllor i kylen  
•   3 fryslådor  
•   Glashyllor i frysen (mellan lådorna som kan tas bort)  
•   Xlent Fit design för enkel och snygg installation  
•   Kapacitet, netto: 319 liter (Kyl / Frys:: 222 / 97 l.)  
•    Energiklass A++   
•    Mått HxBxD: 1888x595x663 mm  

 
•    10-års garanti på kompressorn (vid registrering)     

  

  

 SUPREME DUAL NOFROST - TVÅ 
FROSTFRIA ZONER 
  Supreme Dual NoFrost kombiskåp har två 
separata Total NoFrost system, en för kylen 
och en för frysen. Kylen och frysen fungerar 
helt oberoende av varandra. Detta säkerställer 
perfekta förhållanden för förvaring av både 
färsk och fryst mat - en frostfri miljö med 
optimal luftfuktighet. Dessutom finns det ingen 
risk för att lukter sprider sig mellan utrymmena 
och du behöver inte frosta av frysen manuellt. 

 6 TH  SENSE FRESHCONTROL - BEVARAR DIN 
MAT FRÄSCH LÄNGRE 
 6 TH  SENSE FreshControl säkerställer en 
idealisk kylförvaring med optimal temperatur 
och luftfuktighet. Resultatet är att din 
färska mat håller sig fräsch längre. Sensorer 
känner kontinuerligt av temperaturen och 
luftfuktigheten i hela kylskåpet. Om dörren 
stått öppen återställs temperaturen snabbt, 
och om det blir för torrt tillförs fukt. 
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KOMBINERAD KYL/FRYS - SUPREME DUAL NOFROST

 EXCELLENT FIT - ENKEL INSTALLATION UTAN 
BEGRÄNSNINGAR 
 Designat för snygg och enkelt installation. ExcellentFit 
design gör det möjligt att lätt och problemfritt placera 
skåpet vid en vägg, köksskåp eller bänkskiva. Tack 
vare en speciella gångjärn och en tunn dörrdesign kan 
dörren öppnas helt, och kyl- och fryslådorna enkelt 
dras ut, även om skåpet till exempel står direkt mot en 
vägg. 

 LED-BELYSNING 
 Kylen har invändig LED belysning som effektivt lyser 
upp hela utrymmet med ett klart ljus. Snyggt, praktiskt 
och energieffektivt. 


