
Med Elvita får du plats för allt det du uppskattar. Du får noga utvalda 
produkter med kloka lösningar till ett bra pris, designade för att lösa 
vardagen. Det är produkter för hela hemmet, som ger plats åt hela livet.

© 2021, Elon Group AB. All rights reserved
Vers nr. 2110

Teknisk data om Elvita CKF4186V  Kyl-/Frysskåp

Bredd 595 mm

Djup 590 mm

Höjd 1860 mm

Sladdlängd 2,5 m

Klimatklass SN, N, ST

Display LED

Automatisk avfrostning JA

Färg Vit

Dörrlarm JA

Energiklass E

Köldmedium R600

Justerbara fötter JA

Hjul i bakkant JA

Nettovolym kyl: 207 l

Nettovolym frys: 97 l

Ljudnivå 39 dB(A)

Vikt 63 kg

CKF4186V är en stilren kombinerad kyl & frys 
från Elvita. Kombiskåpet är 186 cm högt och har 
högerhängda dörrar som kan hängas om för att passa 
in i ditt kök på bästa möjliga sätt.

• Höjd: 186 cm
• Rymlig kyldel: 207 liter
• Frysskåp: 97 liter
• Självavfrostande 

Rymlig kyldel med belysning
Kyldelen rymmer 207 liter och har en flaskhylla, grönsakslåda, 
glashyllor och äggfack. För att belysa skåpets innehåll används 
effektiv och energisnål LED-belysning. 

Frys med automatisk avfrostning
I frysen ryms 97 liter och för att slippa manuell avfrostning är den 
självavfrostande med NO Frost. 

Utvändig Kontrollpanel
På en kontrollpanel på utsidan sköter du kombiskåpets inställningar. 
Här sker inställning av temperatur och önskade funktioner som 
snabbkylning, standby-läge, semesterläge som sparar energi samt 
barnlås. Inställningarna visas på en display på utsidan.

Alarm
Om du skulle råka lämna kylskåpsdörren öppen i mer än 2 minuter 
aktiveras ett alarm. När larm aktiveras visas varningstexten dr (för 
dörr) på displayen och en summer hörs.

ELVITA CKF4186V
KYL-/FRYSSKÅP

Ljudnivå 
39 dBa

Volym frys
97 liter

Volym kyl
207 liter
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Belysning LED-belysning

Vinställ JA

Grönsakslåda JA

Dörrhängning Höger

Omhängningsbart JA

Energiförbrukning per år 243 kWh


