Husqvarna A++ CustomFlex Kyl Multiflow med filter
QR740W

Kan anpassas efter varje smak
Alla dina färska matvaror är enkla att få tag i så att du kan skapa underbara
rätter. I "Customflex"-kylen kan du organisera förvaringen i din kyl precis som
du vill – du kan flytta på lådorna snabbt och enkelt för att maximera
förvaringen.

Alla dina fräscha matvaror är enkla att få tag i så att du kan skapa underbara
rätter. I "Customflex"-kylen kan du organisera förvaringen i din kyl precis som
du vill – du kan flytta på lådorna snabbt och enkelt för att maximera
förvaringen.

Produktfördelar
Flexibilitet att utnyttja förvaringsutrymmet på bästa sätt
Det är inte lätt att få plats med veckohandlingen i kylskåpet, men om det går
att flytta runt hyllorna och lådorna blir det mycket enklare. I och med att
lådorna och hyllorna kan tas ut kan du lätt kyla även stora och skrymmande
matvaror och utnyttja utrymmet på bästa tänkbara sätt.

Fantastiskt fräsch mat tack vare extremt stabila
förhållanden
Tack vare den avancerade nya tekniken i det här
kylskåpet håller maten längre. MultiAir Flow-tekniken
ger ett jämnt luftflöde i hela kylen och skyddar
livsmedlen mot snabba förändringar i temperatur och
fuktighet så att de håller sig färska och fräscha länge.

Klart och jämt ljus som lyser in i varje hörn i
kylskåpet
Lysdiodlamporna är det absolut senaste inom
belysningsteknologi och därför har vi installerat dem i
den här kylen. Den invändiga lysdiodbelysningen ger
ett klarare ljus som lyser jämt över hela utrymmet.
Dessutom är lysdioderna mindre men energieffektivare,
vilket ger mer utrymme invändigt och lägre

Flaskorna förvaras säkert utan att vara i vägen
Denna kyl har en flaskhylla som erbjuder en säker förvaring av alla dina
flaskor, utan att ta upp för mycket utrymme.
Ta fullständig kontroll över alla inställningarna med de avancerade
touchkontrollerna
LED-displayen med avancerade touchkontroller ger dig fullständig kontroll över
livsmedelsförvaringen. Med lätta tryckningar justerar du inställningarna, medan
information visas på displayen om temperatur och valda funktioner.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1800 x 595 x 647
• Multiflow - bekvämt för dig och bra för dina matvaror
• Elektronisk styrning med LED indikatorer
• Flaskhylla i dörren
• Stor grönsakslåda: 2, fullbredd
• CoolMatic - snabbkylning
• CleanAirControl luftfilter
• Larm vid öppen dörr
• Mycket tyst: endast 40 dB

Husqvarna A++ CustomFlex Kyl Multiflow med filter
QR740W
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Invändig färg
Dörrhängning
Avstånd till sidovägg, mm
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Total effekt, W
Klimatklass
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning, kWh per år
Total förvaringsvolym kyl, liter. Netto
Fläkt
Snabbkylning
Fullbred låda:
Speciallåda
Teleskopskenor
Belysning, kyl
Avfrostning, kyl
Typ av kontrollpanel
Placering kontrollpanel
Färg
Nettovikt, kg
Köldmedium
EAN-kod

1800x595x647
White
Höger och omhängbar
10
2.4
230
80
SN-N-ST-T
A++
112
340
Multiflow med filter
Ja
2, fullbredd
Grönsakslåda med telekopskenor
Takbelysning, Invändig, LED
Automatisk
Touch
Bakom dörren, Toppanelen
Vit
70
R600a
7332543544707
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