
K 28302 D edt/cs



Kylskåp

K 28302 D edt/cs
Fristående kylskåp
med DynaCool och handtag för en bekväm uppställning sida vid sida.

• Optimal och underhållsfri belysning
av interiören med LED-lampor

• Ekonomisk och effektiv färskhållning -
A++

• Bekväm och problemfri öppning av
kyl- eller frysskåp med EasyOpen

EAN : 4002515992715 / Artikelnummer : 36283021EU1 / Materialnummer : 10881120

Produktkategori
Kylskåp •
Konstruktion
Fristående produkt •
Dörrhängning höger
”Side-by-side”-placering möjlig •
Omhängningsbar •
Användarkomfort
ComfortClean •
DynaCool •
Dörröppningshjälp EasyOpen-handtag
Styrning
Elektronisk temperaturindikering och -reglering TouchControl
Antal temperaturzoner 1
Kylprodukt/-zon
Höjdjusterbara hyllor av härdat glas •
Antal hyllor 5
Flaskhylla av förkromad metall •
Antal uttagbara grönsakslådor 2 st
Genomgående hyllor 3
Flaskhyllor i dörren 2
Effektivitet och hållbarhet
Energieffektivitetsklass (A+++ -G) A++
Energiförbrukning per år, kWh 116
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh 0,317
Säkerhet
Akustiskt dörrlarm •
Optiskt dörrlarm •
Tekniska data
Bredd mm 600
Höjd mm 1.850
Djup mm 622
Vikt, kg 75,6
Klimatklass SN-T
Kylzon l 381
Ljudnivå, dB(A) re1pW 34
Spänning V 220-240
Säkring A 10
Fasantal 1
Frekvens Hz 50
Längd anslutningskabel, m 2,4
Medföljande tillbehör
Ägghållare •
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Mer information finns på nästa sida…
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Kylskåp

K 28302 D edt/cs
Fristående kylskåp
med DynaCool och handtag för en bekväm uppställning sida vid sida.

K28202, K28202Dedt/cs frontalvy, (skiss) (*Fotnot)

*För att den deklarerade energiförbrukningen ska uppnås
måste de medföljande avståndshållarna användas.
Därigenom ökas enhetens djup
med ca. 3,5 cm.
Produkten är fullt funktionsduglig utan användning av
avståndshållare, men har då en något högre
energiförbrukning.

K 28202 D ws, K 28202 D edt/cs, (skiss) (*Fotnot)

*För att den deklarerade energiförbrukningen ska uppnås
måste de medföljande avståndshållarna användas.
Därigenom ökas enhetens djup
med ca. 3,5 cm.
Produkten är fullt funktionsduglig utan användning av
avståndshållare, men har då en något högre
energiförbrukning.
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