A+ Kyl-frys NoFrost
LLI9VF54X0

Kyl eller frys – du bestämmer
900 MultiSwitch kyl-frys har en omvandlingsbar avdelning, så att du kan ställa
in temperaturen mellan −18 och 7 °C. Den erbjuder även flexibiliteten att
bevara livsmedel under idealiska förhållanden och kan kontrolleras via din
smartphone.

900 MultiSwitch kyl-frys har en omvandlingsbar avdelning, så att du kan ställa
in temperaturen mellan -18 och 7 °C. Den erbjuder även flexibiliteten att
bevara livsmedel under idealiska förhållanden och kan kontrolleras via din
smartphone.

Produktfördelar
Hantera din kyl smidigt via My Electrolux Kitchen App
Med My Electrolux Kitchen App kan du enkelt hantera din kyl från din
smartphone. För att kylen ska fungera på bästa möjliga sätt får du
meddelanden om allt från att dörren har lämnats öppen till tips om underhåll.

Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No
Frost
TwinTech® No Frost intelligent dubbelkylningssystem
låser in fukten i ingredienserna. Överlägsen No Froststandard, kyler kyl och frys oberoende av varandra.
Frysen bygger inte upp någon frost. Med TwinTech®
No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i
60 % mindre massaförlust i

TasteLock för automatisk fräschör
Med TasteLock® behåller ingredienserna näringsämnena, smaken och färgen.
En tät utdragbar låda med ett automatiskt luftfuktighetsmembran inuti kylen.
Håller maten välsmakande och redo att ätas dag efter dag.

I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst
Livsmedlen håller sig bäst med MultiFlow. Tekniken upprätthåller en stabil
temperatur i ditt kylskåp, vilket förhindrar att livsmedlen torkar ut. Den skapar
en miljö som håller maten färsk tills nästa gång du handlar.
Justerbar förvaring med CustomFlex®
Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i kylskåpet helt och hållet efter
önskemål. Insidan på dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan
anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och med löstagbara så att
du kan ta bort dem från kylskåpet för enkel åtkomst.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1782 x 913 x 746
• FrostFree - automatisk avfrostning
• LED-belysning
• Anti Finger Print
• TwinTech bevarar dina råvaror längre
• Vattendispenser i dörren
• Funktionen Fast Freeze
• Shoppingfunktion
• Larm vid hög temperatur
• Speciallåda:TasteLock
• Praktisk flaskhylla i dörren
• Kylskåpshyllor: 1 Fullbred + 1 Flexi-hylla, Härdat glas med list fram -och
baktill, Ja
• Fryslådor: 1 Maxi Drawer with divider + 1 Slide Drawer, 1 drawer (door)
_French door
• Små grönsakslådor kyl: 2, Transparent plast
• Ljudnivå: endast 42 dB
• CustomFlex™
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Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
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
Förvaringsvolym frys, liter
Antal kompressorer
Avfrostning
Antal termostater
Fläkt
Snabbkylning
Styrning av infrysningsautomatik
Typ av kontrollpanel
Placering kontrollpanel
Ljudnivå, dB(A)
Infrysningskapacitet, kg/dygn
Säkerhet vid strömavbrott, h
Köldmedium
EAN-kod

1782x913x746
Höger och vänster
25
2.5
220-240
SN-N-ST-T
10
A+
448
363
178
1
NoFrost
3
Multiflow
Ja
Touch
Touch
På dörren, Utvändigt
42
10
14
R600a
9315540414080

ProductTitle
Färg

A+ Kyl-frys NoFrost
Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint

