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Kyl/frys för kompakta utrymmen
En praktisk kyl/frys-kombination för den som har ett litet hus-
håll. Eller ett fritidshus. Den stora volymen i den här kompakta 
lösningen består av en kylskpåpsdel, med tre glashyllor och 
transparent box för exempelvis grönsaker. På kyldörrens insida 
finns dessutom tre hyllor för exempelvis flaskor. De frysta råva-
rorna – eller kanske bara iskuberna ..? – får ta plats högst upp i 
41-litersdelens två hyllplan. Omhängningsbara dörrar så att du 
kan anpassa skåpet till ditt kök.

KYL-/FRYSSKÅP / KJØLE-/FRYSESKAP / REFRIGERATOR/FREEZER

ELVITA CKF3145V
• Energiklass F
• 143,4 cm
• Volym kyl: 165 liter
• Volym frys: 41 liter
• Omhängningsbara dörrar

Teknisk data om Elvita CKF3145V Kyl-/Frysskåp

Bredd 550 mm

Höjd 1434 mm

Djup 542 mm

Klimatklass N, ST

Display Nej

Automatisk avfrostning Nej

Färg Vit

Dörrlarm Nej

Energiklass F

Köldmedium R600a

Zon för färskvaror Nej

Justerbara fötter Ja

Hjul i bakkant Ja

Fläkt för luftcirkulation Nej

Infrysningskapacitet 2 kg/dygn

Volym kyl 165 l

Volym frys 41 l

Ljudnivå 40 dBa

Vikt 39 kg

Belysning LED

Flaskhylla Ja

Grönsakslåda Ja

Dörrhängning Höger

Omhängningsbart Ja

Energiförbrukning per år 221 kWh

Temperaturstegringstid 12 h

Ljudnivå 
40 dBa

Volym frys
41 liter

Volym kyl
165 liter
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