EN3791MOX Kylfrys
Dina favoritingredienser hålls färska
700 NaturaFresh-kyl-frysfack kan kyla ner till en temperatur på 0 °C, perfekt för
kött och fisk. Det skapar det perfekta förhållandet för att bevara ingredienser
genom att justera temperatur- och fuktighetsnivåer. Nu kan du njuta av mat
som behåller sin konsistens och smak.

NaturaFresh ‒ 0°C för maximal smak
Utmärkt förvaring i NaturaFresh 0°C-lådan. Vårt system hanterar temperaturoch fuktighetsnivåerna inuti behållaren, så maten förvaras bättre längre.
Ingredienserna ser, känns och smakar bättre.

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

Fler produktfördelar :
• MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar
ut.

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 2005 x 595
x 647
•FrostFree - automatisk avfrostning
•TasteGuard® luftfilter
•LED-belysning
•Anti Finger Print
•TwinTech bevarar dina råvaror längre
•Förvaringsvolym 0°C-zon: 15 l
•Shoppingfunktion
•Fast Freeze
•Kylskåpshyllor: 3 Fullbreda , Härdat
Glas
•Speciallåda: Stor låda med
teleskopskenor
•Fryshyllor: 2, Glas
•Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup ,
Transparent plast
•Ljudnivå: endast 43 dB

• Produktmått H x B x D, mm : 2005x595x647
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Avstånd till sidovägg, mm : 20
•Sladdlängd, (ca) m : 2.4
•Spänning, V : 230
•Total effekt, W : 130
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Energieffektivitetsklass : A++
•Energiförbrukning, kWh per år : 264
•Total förvaringsvolym kyl, liter. Netto : 243
•Förvaringsvolym frys, liter : 91
•Antal kompressorer : 1
•Avfrostning : FrostFree
•Antal termostater : 1
•Fläkt : Multiflow med filter
•Snabbkylning : Ja
•Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång
•Typ av kontrollpanel : Touch
•Placering kontrollpanel : Bakom dörren
•Ljudnivå, dB(A) : 43
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 20
•Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint
•Köldmedium : R600a
•EAN-kod : 7332543536122
•Färg : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint
•Produkttyp : Fristående Kyl-frys 2005 mm FrostFree Multiflow
med filter A++

Produktbeskrivning :

