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Behändig kyl med bra planering
Kyla till fritidshuset – eller till det lilla hushållet? Här är ett perfekt alternativ: fristående, 

välplanerat kylskåp på 242 l, från Elvita. Dörren kan hängas om så att det passar din 

köksinredning. Fem hyllplan i glas och den transparenta grönsakslådan längst ned 

ger bra kontroll över dina matvaror. Du kan enkelt ändra hyllornas nivåer.  

Energisnål LED-belysning bidrar till bra överblick och underlättar för den som vill ha 

en nattmacka … Fyra förvaringshyllor på dörrens insida ger bra placering för flaskor 

och liknande.

KYLSKÅP / KJØLESKAP / REFRIGERATOR

ELVITA CKS3145V
Vitvaror från Elvita har en given plats i det moderna, 
miljötänkande hemmet. Slitstarka produkter med vettiga 
funktioner som underlättar och sparar energi.  
Vardagsglädje år efter år. Välkommen att upptäcka!

• LED-belysning 
• Energiklass F
• 242 l
• 143,4 cm

Teknisk data om Elvita CKS3145V Kylskåp

Bredd 550 mm

Höjd 1434 mm

Djup 603 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

Volym kyl 242 l

Köldfack/Frysfack Nej

Inbyggnad Nej

Ljudnivå 40 dBa

Vikt 38 kg

Belysning LED

Flaskhylla Nej

Grönsakslåda Ja

Dörrhängning Höger

Omhängningsbart Ja

Energiförbrukning per år 130 kWh

Artikelnummer 114598

Ljudnivå 
40 dBa

Volym kyl
242 liter
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