
Håll frysen helt isfri
Tack vare NoFrost – den bästa isfria teknologin som finns – kan du vara säker 
på en högpresterande frys som aldrig behöver frostas av.

Bevara med precision
Bevara dina mejeriprodukter i den idealiska temperaturen. Välj mellan 0, 3 
eller 5 °C inuti lådan för att bevara smak och textur på ingredienserna. Med en 
LED-lampa hittar du maten snabbare.

Kontrollera vad som händer på insidan
Se och kontrollera vad som händer i din kyl och frys med de tydliga och exakta 
kontrollerna på utsidan

Kallt vatten direkt från kylen
Njut av färskt och kylt vatten, direkt från ditt kylskåp. Tack vare en helt 
integrerad vattenberedare får du färskt, kylt vatten när du vill från kranen i 
kylskåpsdörren.

Energieffektiv kyl-frys
Gör ett mindre koldioxid avtryck med denna kyl-frys som är energieffektiv.

Denna kyl/frys med franska dörrar har en större kapacitet så att du kan förvara 
ännu mer mat på ett bättre sätt och med de stora franska dörrarna får man en 
snabb översikt. Det gör att måltidsplanering och inköpslistor blir så mycket 
enklare.

Förvara din mat synligt
Denna kyl/frys med franska dörrar har en större kapacitet så att du kan förvara 
ännu mer mat på ett bättre sätt och med de stora franska dörrarna får man en 
snabb översikt. Det gör att måltidsplanering och inköpslistor blir så mycket 
enklare.

Produktfördelar

• Twist & Serve isdispenser
• Vattendispenser i dörren
• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• DynamicAir
• Larm vid hög temperatur
• CoolMatic - snabbkylning
• FrostMatic - snabbinfrysning
• Semesterfunktion
• Fryslådor: 2/slide trays + 1 slide drawer, 1  drawer (door) _French door
• Separat styrning för frysen och kylen
• Belysning kyl: Invändig, LED
• Belysning frys: Invändig LED
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Energiklass F
Volym Kyl/Frys, l 415/162
Installation Fristående
Färg Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint
Dörrhängning Frys vänster, kyl höger
HöjdxBreddxDjup, mm 1776x912x765
Antal Kompressorer/Termostater 1K/2T
Maxvikt luckor kyl/frys -
PVC-fri -
CustomFlex -
Snabbkylning CoolMatic
Avfrostningsteknik NoFrost
Typ av dörr Flat
Typ av handtag OEM, Längsgående körsbär, Vertikalt
Hjul Justerbara fötter, Hjul
Köldmedel R600a
Köldmedel vikt 65
Sladdlängd, (ca) m 2
Energiförbrukning, kWh per år 390
Ljudnivå, dB(A) 44
Ljudklass D
Säkerhet vid strömavbrott, h 16
Min. omgivande temperatur, °C 10
Infrysningskapacitet, kg/dygn 10

Klimatklass SN-N-ST-T
Produktnummer (PNC) 925 993 221
EAN-kod 7332543608119

Tekniska specifikationer
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