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Metal Cooling 
Metallkylplattan i bakväggen behåller kylningen och hjälper till att bibehålla 
optimal temperatur i kylskåpet genom att återställa värmeförlusten. Så din 
mat bevaras bättre, även om du ofta öppnar och stänger dörren. Det lägger 
också till en riktigt premium look och är väldigt lätt att torka ren.

Digital Inverter Compressor
Digital inverterkompressorn justerar automatiskt sin hastighet som svar på 
kylbehovet över 7 nivåer. Så det använder mindre energi, minimerar brus och 
minskar slitage för en långvarig prestanda. För fullständig sinnesfrid är dess 
prestanda uppbackad av en 10 års garanti *. * 10 års garanti är endast 
begränsad till kompressorn

Stage Lighting
Den ultralätta ljuset i kylskåpets överdel och sidor lyser briljant i varje hörn. 
Det är också mer energieffektivt och smalare än konventionell belysning, vilket 
sparar pengar och skapar extra utrymme för mat. Och det genererar ett 
mjukare ljus som är bekvämt på dina ögon.

Humidity Control Vegetable Box
Den fuktighetsreglerade grönsakslådan håller frukt och grönsaker fräsch länge, 
särskilt eftersom den är tillräckligt stor för att lagra skrymmande föremål. Du 
kan justera fuktnivån för att bibehålla optimal fuktighet genom att öppna och 
stänga en ventil för att hålla in eller släppa ut fukt.

All-around Cooling
All-around Cooling-systemet övervakar kontinuerligt temperaturfluktuationer 
och kyler jämnt från hörn till hörn. Kall luft blåses ut genom flera ventiler på 
varje hyllnivå för att skapa ett flervägigt luftflöde, så det upprätthåller en 
konstant temperatur och maten blir fräschare.

Power Cool 
Med en knapptryckning släpper Power Cool kraftigt kall luft i kylen, så mat och 
dryck kyls snabbt. Ger en snabb kylning för att kyla drycker.
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Capacity
Net Total(Liter) 385L
Gross Total(Liter) 394L

Cooling Feature
No Frost Yes
Multi Flow Yes, Metal Cooling

Exterior Feature
Display & Control External, LED Display
Display Color Black
WiFi Icon Yes
Non-plumbing water dispenser -
Door Handle Easy Handle
Color White/Urban Silver
Adjustable legs Yes
Wheels Back

Refrigerator Feature
Shelf Material Glass
Number of Shelf (Total) 5
Number of Shelf (Foldable) 1
Dairy Compartment Yes
Door Bins 7
Vegetable box 2
Humidity control Yes
Interiour Decoration Stainless Trim
Bottle Rack Yes
Egg Container(6egg) Yes
Light System Stage Light
Interior Light Upper 1EA / Side 2EA - LED

General Feature
Wi-Fi Yes, Dongle Ready
Door Alarm (2 min) Yes
Refrigerant R-600a
Door Reversible Yes
Vacation Mode Yes
Power Cool Yes
Compressor Digital Inverter (10y Warranty)

Energy & Performance
Energy Efficiency Class A++
Energy Consumtion per 24hrs kWh 0,315
Energy Consumtion per year kWh 115
Noise level dB(A) re 1pW 41
Climate class 7 SN-T

Physical specification
Net Dimension (WxHxD) (mm) 595 x 1853 x 694
Net Depth without Door Handle (mm) 644
Net Depth without Door (mm) 575
Packing W x H x D (mm) 646 x 1950 x 760
Net Weight (kg) 79
Packing Weight (kg) 86

Smart Dongle
Samsung RR7000M-kylskåpet är Wi-Fi-klart, så kan du hålla koll på vad det gör från var som helst när du använder 
en App * på din smartphone. Om du måste gå ut eller bara befinner dig i en annan del av huset, kan du fortfarande 
enkelt styra sina snabbkylningslägen (Power Cool, Power Freeze), övervaka temperaturen och ta emot varningar om 
dörren oavsiktligt lämnas öppen. För fullständig sinnesro kommer du även att upptäcka och diagnostisera 
eventuella fel, så att du inte behöver slösa tid när du läser handboken. * Finns på iPhones och Android-enheter. En 
Wi-Fi-anslutning krävs.
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