
QR1000X Kylskåp

Kan anpassas efter varje smak

Alla dina färska matvaror är enkla att få tag i så att du kan skapa underbara
rätter. I "Customflex"-kylen kan du organisera förvaringen i din kyl precis som
du vill – du kan flytta på lådorna snabbt och enkelt för att maximera förvaringen.

Perfekt förvaring för färska livsmedel

Håll dina färska matvaror i perfekt skick i en av marknadens största
grönsakslådor. Den här specialdesignade teleskoplådan öppnas enkelt, även
om den är full, tack vare de smidiga teleskopskenorna, medan den inre
avdelaren gör att du kan ordna utrymmet efter dina behov.

Optimala förhållanden för att bevara kött och fisk

Denna kyl-frys har en separat låda som gör det möjligt att bevara smaken i kött
och fisk genom att de förvaras vid en lägre temperatur avskilda från övriga
kylda varor.

Fler produktfördelar :
MultiFlow-teknik för perfekt hållbar mat•

Löstagbara lådor och hyllor för optimering av utrymmet•

Invändig LED-belysning lyser upp minsta vrå•

Produktegenskaper :

Handtag med snabböppningsfunktion•
Multiflow - bekvämt för dig och bra för
dina matvaror

•

LCD på dörren•
Flaskhylla•
Stor grönsakslåda: 2, fullbredd•
Semesterläge•

Teknisk data :

Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 113•
Nettovolym, liter : 358•
Ljudnivå, dB(A) : 40•
HöjdxBreddxDjup, mm : 1850x595x647•
Avstånd till sidovägg, mm : 10•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Total effekt, W : 80•
Fläkt : MultiFlow med luftfilter•
Snabbkylning : Ja•
Grönsakslåda : 2, fullbredd•
Förvaringslådor : 1, förvaringslåda med teleskopskenor,
Grönsakslåda med telekopskenor

•

Teleskopskenor : -•
Belysning, kyl : Takbelysning, Invändig, LED•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : På dörren•
Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Nettovikt, kg : 75•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 052 399•
EAN-kod : 7332543696017•

Produktbeskrivning :


