
EUF2702DOX Frys

Låt dina vitvaror sätta färg på tillvaron

Var modig - låt vitvarorna ta plats i ditt kök.

Få ut mer av din produkt - SpacePlus™

Tack vare SpacePlus™ får du mer förvaringsutrymme
- med bibehållna standarmått!

Lådan som gör att allt syns

När din frys är full kan det vara svårt att hitta vad man
letar efter. Med SpacePlus®-fryslådor får man en
snabb överblick över allt däri.

Fler produktfördelar :
Fryslåda med handtag och genomskinlig front gör det lätt att se vad som finns
i lådan

•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1850 x 595
x 668

•

Manuell styrning•
Ljuslarm vid hög temperatur•
AntiFingerPrint motverkar avtryck•
Fryslådor: 2 fullbreda, 3 Maxi, 1
halvdjup , Transparent plast

•

Hylla med fällbar lucka(or): 1,
Transparent plast

•

Ljudnivå: endast 40 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1850x595x668•
Avstånd till sidovägg, mm : 70•
Dörrhängning : Vänster och omhängbar•
Sladdlängd, (ca) m : 2.45•
Spänning, V : 230•
Säkring, A : 10•
Energieffektivitetsklass : A+•
Energiförbrukning, kWh per år : 275•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 30•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Förvaringsvolym frys, liter : 245•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 24•
Avfrostning : Manuell•
Belysning : -•
Styrning av infrysningsautomatik : -•
Typ av kontrollpanel : Manuell•
Placering kontrollpanel : Toppanelen•
Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Nettovikt, kg : 65.856•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 052 556•
EAN-kod : 7332543455737•
Invändig färg : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :

185 cm stor frys med
stor volym och praktisk
inredning. Välinredd
med SpacePlus®-lådor
vilket gör att du får plats
med mycket och snabbt
ser vad du har i frysen.
Larm vid för hög
temperatur. Rostfritt stål
med AntiFingerPrint som
motverkar fingeravtryck
ger en elegant, modern
look. Mekaniska
kontroller.


