
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.

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.

Stabila temperaturer med MultiFlow
MultiFlow skyddar kvaliteten på livsmedlen genom att 
upprätthålla stabil temperatur och luftfuktighet i hela 
kylen. Flera luftkanaler möjliggör en aktiv cirkulation av 
kall luft som når varje hörn.

Snabböppning av dörrar. Öppning utan 
ansträngning
Enkel öppning av kylskåpet med 
snabböppningssystemet. Kylskåpet hjälper till att öppna 
dörren genom ett system som skjuter dörren utåt när 
handtaget trycks ned.

Anpassningsbart efter dina behov ‒ CustomFlex®
Alla dina färska matvaror är enkla att nå så att du kan 
skapa underbara rätter. Med CustomFlex® kan du 
organisera kylskåpet precis som du vill. Flytta om fack 
snabbt och enkelt för att maximera förvaringsutrymmet. 
Kylskåpet som kan anpassas efter dina behov.

Att hålla alla dina ingredienser färska är nyckeln till läckra rätter. Med 
CustomFlex® kan du organisera kylen precis som du vill. Ordna om fack 
snabbt och enkelt för att maximera förvaringsutrymmet. Kylskåpet som kan 
anpassas efter dina behov.

Kan anpassas efter varje smak
Att hålla alla dina ingredienser färska är nyckeln till läckra rätter. Med 
CustomFlex® kan du organisera kylen precis som du vill. Ordna om fack 
snabbt och enkelt för att maximera förvaringsutrymmet. Kylskåpet som kan 
anpassas efter dina behov.

Produktfördelar

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1850 x 595 x 653
• Multiflow - bekvämt för dig och bra för dina matvaror
• Elektronisk styrning med LED indikatorer
• Flaskhylla i dörren
• Stor grönsakslåda: 3, fullbredd
• CoolMatic - snabbkylning
• Larm vid öppen dörr
• Mycket tyst: endast 39 dB 
• Ägghållare: 1 hållare för 8 ägg
• Handtag med snabböppningsfunktion
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Serie och Tema 6000 FLEXI
Energiklass E
Volym kyl, l 359
Installation Fristående
Dörrhängning Höger och omhängbar
Produktmått H x B x D, mm 1850x595x653
Avstånd till sidovägg, mm 10
CustomFlex Ja
Snabbkylning CoolMatic
TasteGuard -
Volym, l  4 STAR 359
Hjul/Fötter Justerbara fötter, Hjul baktill
Köldmedel R600a
Typ av dörr Välvd
Typ av handtag P10 Bar QDO
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Energiförbrukning, kWh per år 118
Min. omgivande temperatur, °C 10
Ljudnivå, dB(A) 39
Klimatklass SN-N-ST-T
PVC-fri -
Färg Vit
Färg sida Vit
Produktnummer (PNC) 925 052 425
EAN-kod 7332543788828

Tekniska specifikationer
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