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Kyl/frys med gott om plats
Söker du en riktigt snygg variant av kyl/frys till köket – här är den!  
Designen i vitt ger skåpet en elegant touch. Inuti har du gott om plats för 
vardagslivets viktigaste. I kylen finns flera glashyllor, frukt & grönsaksfack 
och LED-belysning så att du snabbt hittar det du behöver. Plats för 
flaskor och dylikt finns på skåpdörrens hyllor. Frysdelen rymmer 85 liter 
och har tre transparenta boxar. Kyl/frysen har omhängningsbara dörrar. 

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

ELVITA CKF4178V
• Energiklass E
• 178 cm
• Volym kyl: 207 liter
• Volym frys: 85 liter
• Omhängningsbara dörrar

Teknisk data om Elvita CKF4178V Kyl-/Frysskåp

Bredd 595 mm

Höjd 1785 mm

Djup 590 mm

Klimatklass SN-T

Display Nej

Automatisk avfrostning Ja

Färg Vit

Dörrlarm Nej

Energiklass E

Köldmedium R600

Zon för färskvaror Ja

Justerbara fötter Ja

Hjul i bakkant Ja

Fläkt för luftcirkulation Nej

Infrysningskapacitet 5 kg/24 h

Volym kyl 207 liter

Volym frys 85 liter

Inbyggnad Nej

Ljudnivå 39 db(A)

Vikt 57 kg

Belysning LED

Flaskhylla Nej

Grönsakslåda Ja

Dörrhängning Höger

Omhängningsbart Ja

Energiförbrukning per år 235 kWh

Temperaturstegringstid 10 timmar

Ljudnivå 
39 dBa

Volym frys
85 liter

Volym kyl
207 liter
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