ENN2853COW 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

Konstant kallt med DynamicAir
DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls stabil. Den fungerar genom
att kall luft cirkulerar i hela kylskåpet, vilket betyder att även när dörren öppnas
är din mat skyddad mot uppvärmning. Förvara maten smartare.

Fler produktfördelar :
• NoFrost förhindrar att is bildas i frysen.
• Ha kontroll på fuktighetsnivåerna inuti lådan för att bevara maten färsk.
• Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska
pekskärmar.
Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1772 x 540
x 549
•FrostFree - automatisk avfrostning
•Elektronisk styrning
•Elektronisk styrning med LCD display
•LED-belysning
•TwinTech bevarar dina råvaror längre
•Separat styrning för frysen och kylen
•För helintegrering, installation med
glidskenor
•Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen
•Shoppingfunktion
•Fast Freeze
•Semesterfunktion
•Larm vid hög temperatur
•Ljus -och ljudlarm för öppen dörr och
hög temperatur
•Kylskåpshyllor: 3 fullbreda, 1 Flexi-hylla
, Härdat glas med list fram -och baktill
•Fryshyllor: 2, Fullbredd, Glas
•Fryslådor: 3 , Transparent plast
•Små grönsakslådor kyl: 2 , Transparent
plast
•Mycket tyst: endast 40 dB

• Produktmått H x B x D, mm : 1772x540x549
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 1780x560x550
•Installation : Integrerat med glidskenor
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Sladdlängd, (ca) m : 2.4
•Spänning, V : 230-240
•Total effekt, W : 140
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Energieffektivitetsklass : A+
•Energiförbrukning, kWh per år : 291
•Total förvaringsvolym kyl, liter. Netto : 192
•Förvaringsvolym frys, liter : 61
•Antal kompressorer : 1 + ventil
•Avfrostning : FrostFree
•Antal termostater : 2
•Fläkt : FreeStore
•Snabbkylning : Ja
•Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång
•Typ av kontrollpanel : Touch
•Placering kontrollpanel : I toppanelen
•Ljudnivå, dB(A) : 40
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 10
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 21
•Färg : Vit
•Köldmedium : R600a
•EAN-kod : 7332543249473
•Färg : White
•Produkttyp : Kyl-frys 1772 mm FrostFree A+

Produktbeskrivning :

ENN2853COW Kylfrys

