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.

FRYSBOX / FRYSEBOX / FREEZER BOX

Ljudnivå
41 dBa

Volym frys
99 liter

ELVITA CFB4102V
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!
• Energiklass F
• 99 liter
• Larm vid för hög temperatur
• Förvaringskorg

Energisnål
Den här energisnåla Elvita frysboxen är den perfekta extrafrysboxen för
bärplockaren, jägaren eller det stora hushållet. Med sin kapacitet på 99
liter blir den ett perfekt komplement till den vanliga frysen.
Frysboxen är vit och har ett diskret integrerat handtag. Utanpå hittar du
den steglösa termostaten samt kontrollampor. Frysen är försedd med
ett larm som varnar när dess temperatur blir för hög - t ex vid
strömavbrott eller om locket inte varit stängt ordentligt.
Med hjälp av förvaringskorgen kan du lättare organisera matvarorna.

Teknisk data om Elvita CFB4102V Frysbox
Bredd

565 mm

Höjd

850 mm

Djup

523 mm

Infrysningskapacitet

4.5 kg/24h

temperaturstegringstid

20h

Färg

Vit

Låsbar

Nej

Energiklass

F

Volym frys

99 liter

Klimatklass

SN-N-ST-T

Ljudnivå

41 dBa

Köldmedium

R600a

Belysning

Nej

Energiförbrukning per år

211 kWh
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