
Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze
Snabbinfrysningsfunktionen FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, 
konsistens, smak och alla hälsofördelar.

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox
Den specialdesignade MaxiBoxlådan gör att du kan förvara mycket och stora 
livsmedel i din frys. Det gör att du kan organisera utrymmet enkelt och 
effektivt. 

Välj frysinställningar med elektronisk kontroll
Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra frysens temperatur, medan 
LCD-skärmen alltid ger dig exakt feedback.

Mycket utrymme med OptiSpace
Vår stora stående frys är perfekt för familjen, med gott om 
förvaringsmöjligheter, både på och mellan hyllorna. Och om du någon gång 
tycker att du har för lite utrymme, kan sval-, kyl- och fryslådorna enkelt tas bort 
för att passa dina specifika behov

Det finns alltid plats för dina inköp med OptiSpace. Massor av 
lagringsalternativ gör det enkelt att hitta en plats för större matvaror. Men om 
det behövs ännu mer utrymme kan lådorna tas bort.

Oändligt många förvaringslösningar
Det finns alltid plats för dina inköp med OptiSpace. Massor av 
lagringsalternativ gör det enkelt att hitta en plats för större matvaror. Men om 
det behövs ännu mer utrymme kan lådorna tas bort.

Produktfördelar

• Touchkontroll
• Avfrostning: Manuell
• Larm vid hög temperatur
• FastFreeze - snabbinfrysning
• Fryslådor: 2 Full Width + 2 Maxi Drawers + 1 Half Depth, Transparent plast
• Hylla med fällbar lucka(or): 1, Transparent plast
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Serie och Tema 300
Energiklass F
Volym frys, l 220
Installation Fristående
Färg Vit
Dörrhängning Vänster och omhängbar
Produktmått H x B x D, mm 1550x595x635
Avstånd till sidovägg, mm 70
PVC-fri -
CustomFlex -
Avfrostningsteknik Traditionell
Typ av dörr Välvd

Typ av handtag Plast med metallkärna, stort 
symmetriskt

Hjul/Fötter Justerbara fötter, Hjul baktill
Köldmedel R600a
Köldmedel vikt 194
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Energiförbrukning, kWh per år 259
Ljudnivå, dB(A) 40
Ljudklass C
Säkerhet vid strömavbrott, h 13.7
Min. omgivande temperatur, °C 10
Infrysningskapacitet, kg/dygn 12.5
Klimatklass SN-N-ST-T

Produktnummer (PNC) 925 041 189
EAN-kod 7332543721092

Tekniska specifikationer
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