300 A++ Kyl DynamicAir
KRS2DE39W

Stabil temperatur, alltid kallt
DynamicAir-tekniken skapar ett luftflöde så att kall luft cirkulerar i hela kylen,
vilket håller temperaturen stabil i hela kylskåpet. Förhindrar livsmedlen från att
förlora formen eller torka ut.

DynamicAir-tekniken skapar ett luftflöde så att kall luft cirkulerar i hela kylen,
vilket håller temperaturen stabil i hela kylskåpet. Förhindrar livsmedlen från att
förlora formen eller torka ut.

Produktfördelar
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.

Mycket utrymme med OptiSpace
Vårt stora kylskåp är perfekt för familjen, med gott om förvaringsmöjligheter,
både på och mellan hyllorna. Och om du någon gång tycker att du har för lite
utrymme, kan sval-, kyl- och fryslådorna enkelt tas bort för att passa dina
specifika behov

Välj temperatur med elektroniska kontroller
Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra kylskåpets inre temperatur och
det är tydligt synligt på dislayen.

Hållare som passar alla flaskor
Håll dina drycker kalla och ditt kylskåp organiserat med hållaren som passar
alla flaskor. Hållaren har plats för tre 1,5 liters flaskor eller sex burkar och kan
enkelt fästas på undersidan av en glashylla. Ger enkel tillgång till kalla drycker
utan att ta för mycket utrymme.
Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox
Den specialdesignade MaxiBox grönsakslådan gör att du kan förvara mycket
och stora livsmedel i ditt kylskåp. Det innebär att du kan organisera utrymmet
enkelt och effektivt. Du kan utan problem förvara allt från potatispåsar till
vattenmeloner.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 635
• Elektronisk styrning med LCD display
• LED-belysning
• Flaskhylla i dörren
• Stor grönsakslåda: 2, fullbredd
• Shoppingfunktion
• Semesterläge
• Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylen
• Larm vid öppen dörr
• Mycket tyst: endast 38 dB

300 A++ Kyl DynamicAir
KRS2DE39W
Tekniska specifikationer
Färg
Produktmått H x B x D, mm
Installation
Färg
Dörrhängning
Avstånd till sidovägg, mm
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Klimatklass
Min. omgivande temperatur, °C
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning, kWh per år
Total förvaringsvolym kyl, liter. Netto
Fläkt
Snabbkylning
Stor grönsakslåda
Speciallåda
Teleskopskenor
Belysning, kyl
Avfrostning, kyl
Typ av kontrollpanel
Placering kontrollpanel
Nettovikt, kg
Köldmedium

Vit
1860x595x635
Fristående
White
Vänster och omhängbar
10
2.4
230
SN-N-ST-T
10
A++
116
387
DynamicAir
Ja
2, fullbredd
Grönsakslåda med telekopskenor
Takbelysning, Invändig, LED
Automatisk
Touch
Bakom dörren, Toppanelen
64.11
R600a

Produkttyp
EAN-kod
Produktnummer (PNC)

300 A++ Kyl DynamicAir
7332543775873
925 052 205

