Electrolux 600 A+ Frys NoFrost
EUF2748AOW

Frys med automatisk avfrostning ger dig mer tid över till annat. LEDbelysningen ger ett bra ljus - och har dessutom extra lång livslängd.
Infrysningsfunktion för extra snabb frysning av varor vilket i slutändad innebär
fräschare råvaror. Snabb och smidig styrning via LCD-display.

Produktfördelar
NoFrost, för alltid
Vår Frost Free-teknik förhindrar att is bildas i frysen,
vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen.
Tekniken gör frysen mer hygienisk och enklare att göra
rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara alla
dina favoritingredienser.

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox
Vi har specialdesignat MaxiBox-lådan för att kunna förvara mycket och stora
ingredienser i din frys. Det gör att du kan organisera utrymmet enkelt och
effektivt.

Bevara konsistensen på maten med FastFreeze
Snabbinfrysningsfunktionen FastFreeze bevarar
matens vitaminer, konsistens, smak och alla
hälsofördelar.

Enkel kontroll med Electronic Touch Controls
Lådor på skenor dras ut mjukt och hålls på plats när de är helt utdragna.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1854 x 595 x 668
• FrostFree - automatisk avfrostning
• LCD-display
• FastFreeze
• Larm vid hög temperatur
• Larm vid öppen dörr
• Snabbinfrysning med automatisk återgång
• Fryslådor: 2 fullbreda, 3 Maxi, 1 halvdjup, Transparent plast
• Hylla med fällbar lucka(or): 1, Transparent plast
• Ljudnivå: endast 42 dB

Electrolux 600 A+ Frys NoFrost
EUF2748AOW
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Avstånd till sidovägg, mm
Dörrhängning
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Total effekt, W
Säkring, A
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning, kWh per år
Min. omgivande temperatur, °C
Säkerhet vid strömavbrott, h
Klimatklass
Förvaringsvolym frys, liter
Infrysningskapacitet, kg/dygn
Avfrostning
Belysning
Styrning av infrysningsautomatik
Typ av kontrollpanel
Placering kontrollpanel
Färg
Nettovikt, kg
Köldmedium
EAN-kod
Invändig färg
ProductTitle

1854x595x668
70
Vänster och omhängbar
2.4
230
160
10
A+
292
10
15
SN-N-ST-T
229
20
Automatisk
1, Invändig LED
Touchknapp med automatisk återgång
Touch
Bakom dörren, Toppanelen
Vit
73.306
R600a
7332543455768
White
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