
MaxiBox. Rymlig förvaring för livsmedel
Kylskåpet kommer med en extra stor MaxiBox grönsakslåda med mer plats för 
alla dina matvaror. Lådan kan dras ut helt och hållet och förblir säkrad på plats 
för enkel åtkomst till alla dina matvaror.

 Mer robust, mer stabil. Med säkerhetsglas 
För optimal stabilitet och robusthet från dag till dag är alla hyllor tillverkade av 
säkerhetsglas ‒ det bästa materialet för perfekt tillförlitlighet.

Förvara mycket samtidigt. Med OptiSpace.
Förvaringsutrymmet i denna stora kyl med massor av plats mellan hyllorna är 
perfekt för familjelivet. Frukt- och grönsakslådan och kyl- och fryslådorna kan 
tas ut. För överlägsen och bekväm förvaring.

Med den elektroniska kontrollpanelen kan du styra funktioner och 
temperaturen
Med de elektroniska kontrollerna kan du göra exakta ändringar av 
temperaturen och styra andra funktioner. Det här effektiva kylskåpet ger dig 
direkt feedback om dina justeringar på den digitala kontrollpanelen.

Jämn temperatur på varje hylla. Med DynamicAir
DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela 
kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt för att förhindra varma zoner. Förhindrar 
bakterietillväxt. Håller livsmedlen färska.

DynamicAir-tekniken ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil 
temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt, uppifrån och ner. Det 
bevarar livsmedlen och bibehåller kvaliteten.

Varje hylla. Jämn temperatur
DynamicAir-tekniken ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil 
temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt, uppifrån och ner. Det 
bevarar livsmedlen och bibehåller kvaliteten.

Produktfördelar

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 635
• Elektronisk styrning med LCD display
• Flaskhylla i dörren
• Stor grönsakslåda: 2, fullbredd
• CoolMatic - snabbkylning
• Semesterläge
• Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylen
• Larm vid öppen dörr
• Mycket tyst: endast 38 dB 
• Ägghållare: 1 hållare för 6 ägg
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Serie och Tema 3000
Energiklass F
Volym kyl, l 390
Installation Fristående
Färg Vit
Dörrhängning Höger och omhängbar
HöjdxBreddxDjup, mm 1860x595x635
Avstånd till sidovägg, mm 10
PVC-fri -
CustomFlex -
Snabbkylning CoolMatic
TasteGuard -
Volym, l  4 STAR 390
Avfrostning 4 STAR Auto
Hjul Justerbara fötter, Hjul baktill
Köldmedel R600a
Typ av dörr Välvd
Typ av handtag Rörhandtag i metall
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Energiförbrukning, kWh per år 152
Min. omgivande temperatur, °C 10
Ljudnivå, dB(A) 38
Klimatklass SN-N-ST-T
Produktnummer (PNC) 925 052 187
EAN-kod 7332543728367

Tekniska specifikationer
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