
ERE3541MFW Kylskåp

Dina ingredienser, på ditt sätt

Varje ingrediens har sin plats i CustomFlex®-kylen.
Fack i dörren som kan anpassas helt efter önskemål.
Från en bunt sparris till en kartong med blåbär, allt får
plats enkelt. Du kan till och med ta bort ett fack om du
vill.

 Justerbar förvaring med CustomFlex®

Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i
kylskåpet helt och hållet efter önskemål. Insidan på
dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan
anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och
med löstagbara så att du kan ta bort dem från

Konstant kallt med DynamicAir

DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls stabil. Den fungerar genom
att kall luft cirkulerar i hela kylskåpet, vilket betyder att även när dörren öppnas
är din mat skyddad mot uppvärmning. Förvara maten smartare.

Fler produktfördelar :
Flaskhyllan ger enkel platsbesparande kylförvaring.•

Justera temperaturer och funktionsinställningar med touchkontroller.•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1750 x 595
x 647

•

Elektronisk styrning med LED
indikatorer

•

LED-belysning•
Flaskhylla•
Stor grönsakslåda: 2, fullbredd•
Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen

•

Ljuslarm vid öppen dörr•
Mycket tyst: endast 39 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1750x595x647•
Färg : White•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 10•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230-240•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 113•
Förvaringsvolym kyl, liter : 352•
Fläkt : FreeStore•
Stor grönsakslåda : 2, fullbredd•
Speciallåda : Grönsakslåda med telekopskenor•
Belysning, kyl : Invändig, LED•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : Bakom dörren, Toppanelen•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 63•
Köldmedium : R600a•
EAN-kod : 7332543535491•
Produkttyp : Fristående Kyl 175 cm Statisk kylning FreeStore A++•

Produktbeskrivning :


