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

LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp
Kylskåpet har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri. 
De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet. 
Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.

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.

Välj inställningar med den elektroniska kontroller
Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra kylskåpets inre temperatur, 
medan LCD-skärmen alltid ger dig exakt feedback.

Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No 
Frost
TwinTech® No Frost intelligent dubbelkylningssystem 
låser in fukten i ingredienserna. Överlägsen No Frost-
standard, kyler kyl och frys oberoende av varandra. 
Frysen bygger inte upp någon frost. Med TwinTech® 
No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 
60 % mindre massaförlust i

TwinTech® No Frost kyl-frys upprätthåller livsmedlens kvalitet. Intelligent 
teknik med två oberoende kylsystem och No Frost-frys. Luftfuktigheten hålls 
på idealisk nivå i kylen och högre än NoFrost standardsystem, perfekt i kylen 
eftersom det undviker att livsmedel torkar ut. 60 % mindre massaförlust i 
livsmedlen med TwinTech®

Saftig. Hälsosam. Avancerad dubbelkylning.
TwinTech® No Frost kyl-frys upprätthåller livsmedlens kvalitet. Intelligent 
teknik med två oberoende kylsystem och No Frost-frys. Luftfuktigheten hålls 
på idealisk nivå i kylen och högre än NoFrost standardsystem, perfekt i kylen 
eftersom det undviker att livsmedel torkar ut. 60 % mindre massaförlust i 
livsmedlen med TwinTech®

Produktfördelar

• Elektronisk touchkontroll
• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• FreeStore™
• Ljuslarm för hög temperatur
• Shoppingfunktion
• Praktisk flaskhylla i dörren
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Glashyllor i frysen
• Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel
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Serie och Tema 600 PRO
Energiklass F
Volym Kyl/Frys, l 259/93
Installation Fristående
Färg Vit
Dörrhängning Höger och omhängbar
HöjdxBreddxDjup, mm 2010x595x647
Antal Kompressorer/Termostater 1K/1T
Maxvikt luckor kyl/frys -
Avstånd till sidovägg, mm 20
PVC-fri -
CustomFlex -
Snabbkylning Shopping-funktion
Avfrostningsteknik NoFrost
Typ av dörr Välvd

Typ av handtag Plast med metallkärna, stort 
symmetriskt

Hjul Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill
Köldmedel R600a
Köldmedel vikt 91
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Energiförbrukning, kWh per år 303
Ljudnivå, dB(A) 43
Ljudklass D

Säkerhet vid strömavbrott, h 12.2
Min. omgivande temperatur, °C 16
Infrysningskapacitet, kg/dygn 4.6
Klimatklass N-ST-T
Produktnummer (PNC) 925 054 765
EAN-kod 7332543729258

Tekniska specifikationer
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