
ERF4114AOW Kylskåp

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.

Spara plats med flashyllan

Njut av ett välorganiserat kylskåp med en
platsbesparande flaskhylla. Den är placerad precis
under glashyllan i ditt kylskåp och har plats för upp till
fyra flaskor i taget. Du kan alltid njuta av en kyld dryck.

Fler produktfördelar :
Justera temperaturer och funktionsinställningar med touchkontroller.•

Det här kylskåpet med energiklass A++ är 25 % mer effektiv än modeller med
A+.

•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1854 x 595
x 668

•

Elektronisk styrning med LCD display•
LED-belysning•
Flaskhylla•
Stor grönsakslåda: 2, fullbredd•
Shoppingfunktion•
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 : 1854x595x668•
Färg : White•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 10•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Total effekt, W : 80•
Säkring, A : 10•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 116•
Förvaringsvolym kyl, liter : 387•
Snabbkylning : Ja•
Stor grönsakslåda : 2, fullbredd•
Speciallåda : Grönsakslåda med telekopskenor•
Teleskopskenor : -•
Belysning, kyl : Takbelysning, Invändig, LED•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : Bakom dörren, Toppanelen•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 61.556•
Köldmedium : R600a•
EAN-kod : 7332543455683•
Produkttyp : Fristående Kyl 185.4 cm Statisk kylning A++•

Produktbeskrivning :

185 cm högt kylskåp
som tar hand om dina
råvaror på ett bra sätt.
FreeStore ser till att
temperaturen blir
jämnare och att luften
snabbare kyls ned,
perfekt om till exempel
om dörren varit öppen
en längre tid. Praktisk
grönsakslåda på
utdragsskenor och rejält
handtag i metall.
Grönsakslådan kommer
utan avdelare så att du
får plats med extra stora
matvaror i den.


