
QR2461X Kylskåp

Perfekt färska matvaror tack vare kontrollerade förvaringsförhållanden

Teknologin DynamicAir håller temperaturen jämnare i kylskåpet vilket
garanterar säkrast tänkbara förvaring av färska matvaror.

Jämförelser visar att A++-klassen är 21 % mer
energisnål än A+-klassen
EU:s energmärkningssystem rangordnar
hushållsprodukter enligt energieffektivitet och denna
kyl har fått energimärkningen A++. Jämförelser visar
att A++ är 21 % mer energisnål än A+.

Ta fullständig kontroll över inställningarna med ett lätt fingertryck

Kontrollera din produkt med ett lätt tryck på dessa avancerade touchkontroller.
Feedback visas direkt på den externa kontrollpanelens tydliga LCD-display.

Fler produktfördelar :
Coolmatic-funktion för snabb kylning av färskvaror•

Dörr med professionell design i rostfritt stål och AntiFingerPrint som motverkar
fingeravtryck.

•

Produktegenskaper :

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

•

Elektronisk styrning med LCD display•
Flaskhylla•
Stor grönsakslåda: 2, fullbredd•
Design med välvd dörr•
CoolMatic - snabbkylning•
Semesterläge•
Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen

•

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

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1850x595x668•
Invändig färg : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 10•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 116•
Förvaringsvolym kyl, liter : 387•
Fläkt : FreeStore•
Snabbkylning : CoolMatic•
Fullbred låda: : 2, fullbredd•
Speciallåda : Grönsakslåda med telekopskenor•
Teleskopskenor : -•
Belysning, kyl : Invändig, LED•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : Toppanelen•
Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Nettovikt, kg : 61.1•
Köldmedium : R600a•
EAN-kod : 7332543534470•
ProductTitle : Fristående Kyl 185 cm Statisk kylning FreeStore
Och A++

•

Partnerkod : All Open•

Produktbeskrivning :

Teknologin DynamicAir
håller temperaturen
jämnare i kylskåpet
vilket garanterar säkrast
tänkbara förvaring av
färska matvaror.


