EN7000W1 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

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

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1745 x 595
x 647
•FrostFree - automatisk avfrostning
•TwinTech bevarar dina råvaror längre
•Shoppingfunktion
•Fast Freeze
•Praktisk flaskhylla i dörren
•Kylskåpshyllor: 2 Fullbreda , Härdat
Glas , Ja
•Fryshyllor: 2, Glas
•Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup ,
Transparent plast
•Små grönsakslådor kyl: 2 , Transparent
plast
•Ljudnivå: endast 43 dB

• Produktmått H x B x D, mm : 1745x595x647
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Avstånd till sidovägg, mm : 20
•Sladdlängd, (ca) m : 2.4
•Spänning, V : 230
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Energieffektivitetsklass : A+
•Energiförbrukning, kWh per år : 294
•Total förvaringsvolym kyl, liter. Netto : 194
•Förvaringsvolym frys, liter : 91
•Antal kompressorer : 1
•Avfrostning : FrostFree
•Antal termostater : 1
•Snabbkylning : Ja
•Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång
•Typ av kontrollpanel : Touch
•Placering kontrollpanel : Invändigt
•Ljudnivå, dB(A) : 43
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 20
•Färg : Vit
•Köldmedium : R600a
•EAN-kod : 7332543365128
•Färg : White
•Produkttyp : Fristående Kyl-frys 1745 mm FrostFree A+

Kylfrys med automatisk
avfrostning innebär att
du slipper stöket med att
frosta av. Två
genomskinliga
grönsakslådor innebär
att det är enkelt att hitta
det du söker. Gott om
utrymme i frysen där tre
lådor gör det enkelt för
dig att organisera dina
matvaror.
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