
Enklare förvaring av fler produkter.
Med en genomskinlig grönsakslåda med full bredd kan du förvara större och 
längre livsmedel. Nu kan du handla mer när du vet att du har utrymme att 
förvara större produkter bekvämt i ditt kylskåp. 

Plenty of room for groceries, with OptiSpace
Our large refrigerator is perfect for family life, with plenty of storage options, 
both on top of and in between shelves. But if you ever find that you're running 
low on room, the crisper, chiller and freezer boxes can all easily be detached 
and removed to suit your specific needs.

Pålitliga hyllor med säkerhetsglas
Kraftiga hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och kända för sin hållbarhet. 
Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa. 

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.

DynamicAir-tekniken skapar ett luftflöde så att kall luft cirkulerar i hela kylen, 
vilket håller temperaturen stabil i hela kylskåpet. Förhindrar livsmedlen från att 
förlora formen eller torka ut.

Stabil temperatur, alltid kallt
DynamicAir-tekniken skapar ett luftflöde så att kall luft cirkulerar i hela kylen, 
vilket håller temperaturen stabil i hela kylskåpet. Förhindrar livsmedlen från att 
förlora formen eller torka ut.

Produktfördelar

• Manuell styrning
• FreeStore™
• Belysning kyl: LED-lampa
• Automatisk avfrostning i kylen
• Hyllor: 4 fullbreda, Härdat Glas
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Serie och Tema 300
Installation Fristående
Färg Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint
Dörrhängning Höger och omhängbar
Energieffektivitetsklass A+
HöjdxBreddxDjup, mm 1860x595x635
Energiförbrukning, kWh per år 148
Brutto/nettovolym, l 392/388
TasteGuard -
Förvaringsvolym Chill zone, liter. 
Brutto 0

Nettokapacitet kyldel, l (Chill zone) 0
Frysfack -
Infrysningskapacitet, kg/dygn 0
Min. omgivande temperatur, °C 10
Ljudnivå, dB(A) 38
Avstånd till sidovägg, mm 10
Klimatklass SN-N-ST-T
Typ av handtag Metall, stort symmetriskt
Hjul Justerbara fötter, Hjul baktill
Köldmedium R600a
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Produktnummer (PNC) 925 052 183

EAN-kod 7332543732791

Tekniska specifikationer
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