
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.
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Ljudnivå 
41 dBa

Volym frys
274 liter

Stilfull design
Det här fristående frysskåpet från Elvita är 185 cm högt och har energiklass E. 
Frysen har ett underhållsfritt kylsystem med automatisk avfrostning. Det har 
en elegant design med utanpåliggande display och ett ordentligt handtag. 
Dörren går att hänga åt det håll som passar bäst i din kökslösning. Den rymliga 
nettovolymen på 274 liter gör att frysen passar utmärkt till det stora hushållet.

Väldisponerad insida
LED-belysningen i frysens övre kant ger ett bra och energisnålt ljus så att du 
kan ha bra koll på frysvarorna. Frysen har fyra väl tilltagna och överskådliga 
transparenta lådor samt en mindre som gör det enkelt att ordna matvarorna. 
Den är även försedd med två glashyllor samt en invändig frysbricka i en av 
fryslådorna.

Iskubsinfrysare 
Frysen har även en väldigt behändig iskubsinfrysare. Med den tillverkar och  
förvarar du dina iskuber. Du häller vatten i iskubsbrickan och när iskuberna är 
klara vrider du om vreden och låter kuberna trilla ner i den lilla lådan från vilken 
du sen tar isbitar när du behöver.

Koll på temperaturen och snabbinfrysning 
Via den externa kontrollpanelen ställer du enkelt in temperaturen. Funktionen 
Super Freeze fryser frysvarorna snabbare och dessa bibehåller arom och smak 
längre. Perfekt exempelvis när du storhandlat och fyller upp med många nya  
frysvaror. Super Freeze-funktionen stängs automatiskt av efter 52 timmar och 
frysen återgår då till den ordinarie temperaturinställningen.

Energisnålt semesterläge
Ska du vara borta en längre tid kan du med fördel ställa in frysen på  
Eco Energy-läge. Den funktionen gör att energiförbrukningen minimeras och 
temperaturen ställs in på -17 °C.

Alarm
Om du skulle råka lämna dörren öppen i mer än 1 minut, ljuder ett alarm. 

FRYSSKÅP / FRYSESKAP / FREEZER

ELVITA CFS5185X 

• Energiklass E
• 185 cm
• 274 liter
• Utvändig kontrollpanel med display
• 5 års garanti
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Teknisk data om Elvita CFS5185X Frysskåp

Bredd 595 mm

Höjd 1855 mm

Djup 651 mm

Typ av belysning LED

Display Ja

Inbyggnad Nej

Ljudnivå 41 dBa

Färg Vit

Dörrlarm Ja

Energiklass E

Snabbinfrysning Ja

Justerbara fötter Ja

Omhängningsbar Ja

Energiförbrukning per år 246 kWh

Volym frys 274 liter

Klimatklass SN-N-ST-T

Stjärnmärkning ****

Automatisk avfrostning Ja

Ismaskin Nej

Vikt 72 kg

Belysning Ja

Köldmedium R600a

Infrysningskapacitet 6.5 kg/12h

Alarm vid hög temperatur Nej

Hjul i bakkant Ja

Fläkt för luftcirkulation Ja
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