
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 men mer 
energisnåla än vanliga lampor ‒ ett mer hållbart alternativ.

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. Den här effektiva stående frysen ger 
dig direkt feedback om dina justeringar på den digitala kontrollpanelen.

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

Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning
Med NoFrost behöver man inte avfrosta. Den håller 
frysen isfri så du alltid kan vara säker på maximal 
prestanda.

No Frost förhindrar att is bildas i frysen. Prestanda äventyras aldrig och din 
mat bevaras bättre än någonsin.

Aldrig mer isbildning
No Frost förhindrar att is bildas i frysen. Prestanda äventyras aldrig och din 
mat bevaras bättre än någonsin.

Produktfördelar

• FrostFree frys med automatisk avfrostning
• Larm vid öppen dörr
• Larm vid hög temperatur
• Frysens glashyllor går att plocka bort
• Belysning: Taket, Invändig LED
• FrostMatic - snabbinfrysning
• Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra stora + 1 halvdjup, Transparent plast
• Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast
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Serie och Tema 6000 PRECISE
Energiklass F
Volym frys, l 253
Installation Fristående
Dörrhängning Vänster och omhängbar
Produktmått H x B x D, mm 1860x595x635
Avstånd till sidovägg, mm 70
CustomFlex -
Avfrostningsteknik NoFrost
Typ av dörr Välvd
Typ av handtag P10 Bar
Hjul/Fötter Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill
Köldmedel R600a
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Energiförbrukning, kWh per år 299
Ljudnivå, dB(A) 41
Ljudklass C
Säkerhet vid strömavbrott, h 6
Min. omgivande temperatur, °C 10
Infrysningskapacitet, kg/dygn 15.5
Klimatklass SN-N-ST-T
PVC-fri -
Färg Rostfritt Stål  med Antifingerprint
Färg sida Grå

Produktnummer (PNC) 925 052 605
EAN-kod 7332543734092
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