EN3453OOX Kylfrys
Ingen frost i frysen, färskt i kylen
Njut av färska varor efter sju dagar med 600
TwinTech® kyl-frys. Luften som cirkulerar i frysen är
åtskild från luften i kylskåpet för att hålla
luftfuktigheten och temperaturen konstanta. Det
stoppar även uppbyggnaden av frost, vilket bevarar

Färskt efter sju dagar med TwinTech
Vårt TwinTech luftkylningssystem håller maten i din
kyl lika fräsch som om den vore nyköpt. Luften som
cirkulerar runt frysen är åtskild från luften i kylskåpet
för att hålla luftfuktigheten och temperaturen
konstanta. Det skapar den perfekta miljön för att

Konstant kallt med DynamicAir
DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls stabil. Den fungerar genom
att kall luft cirkulerar i hela kylskåpet, vilket betyder att även när dörren öppnas
är din mat skyddad mot uppvärmning. Förvara maten smartare.

Fler produktfördelar :
• Flaskförvaringen BottleRack ger enkel platsbesparande kylförvaring.

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1845 x 595
x 647
•FrostFree - automatisk avfrostning
•LED-belysning
•Anti Finger Print
•TwinTech bevarar dina råvaror längre
•Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen
•Shoppingfunktion
•Fast Freeze
•Kylskåpshyllor: 2 , Härdat Glas
•Praktisk flaskhylla
•Fryshyllor: 2, Glas
•Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup ,
Transparent plast
•Små grönsakslådor kyl: 2 , Extra djup
transparent plast, Extra hög
transparent plast
•Ljudnivå: endast 43 dB

• Mått och installation : __________________
•Produktmått H x B x D, mm : 1845x595x647
•Höjd, mm : 1845
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Avstånd till sidovägg, mm : 20
•Sladdlängd, (ca) m : 2.4
•Spänning, V : 230
•Total effekt, W : 120
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Energi : ________________
•Energieffektivitetsklass : A+++
•Energiförbrukning, kWh per år : 159
•Prestanda : __________________
•Förvaringsvolym kyl, liter : 220
•Förvaringsvolym frys, liter : 91
•Antal kompressorer : 1
•Avfrostning : FrostFree
•Antal termostater : 1
•Fläkt : FreeStore
•Snabbkylning : Ja
•Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång
•Typ av kontrollpanel : Touch
•Placering kontrollpanel : Invändigt
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 18
•Övrigt : _________________
•Färg : Grå+rostfri dörr med antifingerprint
•Köldmedium : R600a
•Produktnummer (PNC) : 925 054 257
•EAN-kod : 7332543316939

Med den bästa
energiklassen A+++ gör
du något för både miljön
och din plånbok tack
vare den låga
förbrukningen. I kylen
finns två rejäla
grönsakslådor som har
plats för mycket och är
enkla att organisera.
Frysen har automatisk
avfrostning och tre
genomskinliga lådor.
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