
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.

© 2021, Elon Group AB. All rights reserved
Vers nr. 2111

Ljudnivå 
38 dB

Volym frys
99 liter

Teknisk data om Elvita CFB2102V Frysbox

Bredd 545 mm

Höjd 850 mm

Djup 495 mm

Infrysningskapacitet 4.5 kg/24h

Temperaturstegringstid 17h

Färg Vit

Låsbar Nej

Energiklass F

Volym frys 99 liter

Klimatklass SN-N-ST-T

Ljudnivå 38 dBa

Köldmedium R600a

Belysning Nej

Energiförbrukning per år 211 kWh

FRYSBOX / FRYSEBOX / FREEZER BOX

ELVITA CFB2102V
• Perfekt för det mindre hushållet
• Rymmer 99 L
• Enkel hantering: lätt i vikt, rengöring och underhåll
• Klarar de flesta omgivningstemperaturer 
• Effektiv kompressor

Hushållets smidiga hjälpreda
Låt dina frysta livsmedel vara nära till hands med denna 
kompakta frysbox. Med sin kapacitet på 99 liter och tolerans för 
temperaturvariationer (förutom en certifierad garanti på +10°C, 
godkänner tillverkare en lägsta temperatur på -15°C upp till 
max +43°C) passar den lika bra i det uppvärmda garaget som i 
kalla sommarstugan. Håll livsmedel som kött, fisk och bakverk 
fräscha ännu längre med Elvitas frysbox CFB2102. 

Pålitlig
Frysbox CFB2102 från Elvita är smart utrustad. Kompressorn är 
tillverkad av välkänt fabrikat, vilket säkerställer hög tillförlitlighet 
och effektivitet. Vid händelse av strömavbrott förblir livsmedel 
frysta i flera timmar, även på sommaren. 

Enkelt underhåll
När det kommer till frysboxar för hushållsbruk är det extra 
viktigt att de är enkla att använda och underhålla.  
Elvita-frysboxen CFB2102 är lätt i vikt, utrustad med en avtagbar 
hyllkorg och luckan har i sin tur tätningslister som är lätta att ta 
ur vid rengöring. 
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