
Bevara konsistensen på maten med FastFreeze 
Snabbinfrysningsfunktionen FastFreeze bevarar matens vitaminer, konsistens, 
smak och alla hälsofördelar.

Flexibel förvaring i frysen
Den specialdesignade frysen med OpenSpace-design ger dig flexibla 
förvaringslösningar. Frysens översta del har öppna hyllor. Om du har stora 
livsmedel kan hyllorna flyttas för att ge mer plats. Det är en enkel lösning. 

NoFrost, för alltid 
Vår Frost Free-teknik förhindrar att is bildas i frysen, 
vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen. 
Tekniken gör frysen mer hygienisk och enklare att göra 
rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara alla 
dina favoritingredienser.

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox 
Vi har specialdesignat MaxiBox-lådan för att kunna förvara mycket och stora 
ingredienser i din frys. Det gör att du kan organisera utrymmet enkelt och 
effektivt.  

 Justerbar förvaring med CustomFlex® 
Med CustomFlex® kan du anpassa ditt frysutrymme 
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 frysen för 
enkel åtkomst. 

Dina ingredienser, på ditt sätt
Varje ingrediens har sin plats i CustomFlex®-frysen. 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.

Produktfördelar

• Högeffektiv kompressor med variabel effektstyrning
• FrostFree - automatisk avfrostning
• Elektronisk styrning med LED
• FastFreeze
• Ljuslarm vid hög temperatur
• Ljuslarm vid öppen dörr
• Snabbinfrysning med automatisk återgång
• Fryslådor: 1 Maxi pull out drawer + 3 Full width drawers, Transparent plast
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Färg Vit
Energieffektivitetsklass A+
Energiförbrukning, kWh per år 288
Ljudnivå, dB(A) 43
Nettovolym frys, liter 223
HöjdxBreddxDjup, mm 1750x595x647
Dörrhängning Vänster och omhängbar
Avstånd till sidovägg, mm 10
Avfrostning, frys Automatisk
Klimatklass SN-N-ST-T
Infrysningskapacitet, kg/dygn 22
Säkerhet vid strömavbrott, h 16
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Spänning, V 230
Belysning, frys -
Styrning av infrysningsautomatik Tryckknapp med automatisk återgång
Typ av kontrollpanel Touch
Placering kontrollpanel Bakom dörren, Toppanelen
Färg Vit
Nettovikt, kg 68,0668
Köldmedium R600a
Produktnummer (PNC) 925 070 229
EAN-kod 7332543708765
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