
QT3461X Frys

Håll frysen helt isfri

Tack vare NoFrost – den bästa isfria teknologin som
finns – kan du vara säker på en högpresterande frys
som aldrig behöver frostas av.

Klass A++ – 21 % energisnålare än klass A+

Bevara maten med större energieffektivitet med denna
A++ klassade frys. Energiklass A++ är 21 % mer
energieffektiv än A+, om man jämför klasserna.

Ta fullständig kontroll över inställningarna med ett lätt fingertryck

Du kontrollerar produkten med ett lätt tryck på dessa avancerade
touchkontroller. Feedback visas direkt på den externa kontrollpanelens tydliga
LCD-display.

Fler produktfördelar :
Frys med Frostmatic-funktion för snabb infrysning•

Fryslådan MaxiBox för effektiv förvaring av större matvaror•

Denna dörr till frysen i rostfritt stål har en snygg design och en yta där
fingeravtryck inte syns

•

Produktegenskaper :

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

•

LCD-display•
Larm vid hög temperatur•
Larm vid öppen dörr•
Snabbinfrysning med automatisk
återgång

•

Fryslådor: 2 fullbreda, 3 Maxi, 1
halvdjup , Transparent plast

•

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

•

Ljudnivå: endast 42 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1850x595x668•
Avstånd till sidovägg, mm : 70•
Dörrhängning : Vänster och omhängbar•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 229•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 15•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Förvaringsvolym frys, liter : 229•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 20•
Avfrostning : Automatisk•
Belysning : 1, Invändig LED•
Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång

•

Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : Toppanelen•
Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Nettovikt, kg : 72.1•
Köldmedium : R600a•
EAN-kod : 7332543534562•
Invändig färg : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
ProductTitle : Fristående Frys 185 cm FrostFree Och A++•
Partnerkod : All Open•

Produktbeskrivning :

När nya matvaror läggs
in i frysen ser
Frostmatic-funktionen till
att maximal fryseffekt
snabbt uppnås för att
bevara livsmedlens
utseende och
näringsämnen. Efter
infrysning återställs
standardinställningen
automatiskt.


