
LED-belysningen lyser upp varenda hörn
Den invändiga LED-belysningen ger ett diskret, mjukt ljus som lyser jämnt över 
hela utrymmet. Dessutom är LED-lamporna mindre till storleken och mer 
energisnåla än vanliga lampor ‒ ett mer hållbart alternativ.

Fullt utdragbar låda. För full åtkomst
Full synlighet och åtkomst till dina färska livsmedel med den helt utdragbara 
lådan. Innovativ design där lådan kan dras ut helt och hållet. Ett enklare sätt 
att förvara och komma åt livsmedel. 

Elektronisk Dual Touch Control. Finjusteras med en 
knapptryckning
Styr varje funktion i kylskåpet med Electronic Dual 
Touch Control. På panelen och LED-displayen har du 
full tillgång till temperatur och allmänna inställningar. 
Ställ in allt med precision för bästa möjliga förvaring av 
livsmedel.

Kylens utrymme. Ändra om enkelt med FlexiShelf
Flexibel förvaring med FlexiShelf. Den främre sektionen 
glider enkelt in under den andra delen, vilket ger plats 
åt högre föremål.

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): 1769 x 556 x 549
• 1780 mm inbyggnadshöjd
• För helintegrering, med door-on-door installation
• CoolMatic - snabbkylning
• Semesterläge
• Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylen
• CleanAirControl luftfilter
• Larm vid öppen dörr
• Extremt tyst: endast 35 dB 
• Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg
• Mjukstängande dörr

3000 Kyl DynamicAir med filter
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Serie och Tema 3000
Energiklass E
Volym kyl, l 311

Installation Integrerat med Door-on Door 
montering

Färg Vit
Dörrhängning Höger och omhängbar
HöjdxBreddxDjup, mm 1769x556x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550
PVC-fri -
CustomFlex -
Snabbkylning CoolMatic
TasteGuard -
Köldmedel R600a
Typ av dörr Integrerad
Typ av handtag -
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Energiförbrukning, kWh per år 114
Min. omgivande temperatur, °C 10
Ljudnivå, dB(A) 35
Klimatklass SN-N-ST-T
Produktnummer (PNC) 923 584 057
EAN-kod 7332543738854

Tekniska specifikationer

3000 Kyl DynamicAir med filter

QR600I

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRE140D002003.jpg

