300 A+ Kyl-frys Statisk
LTB1AF28W0

Avfrosta mer sällan
Minska uppbyggnaden av is med det integrerade 300 LowFrost-systemet. Det
minskar isbildning enkelt, så att du inte behöver avfrosta frysen så ofta.
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Produktfördelar
Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta
Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller frysens temperatur för att
förhindra uppbyggnad av is. För bättre prestanda och mindre underhåll.

Kompressorn har 5 års garanti
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 5-års
garanti

Välj inställningar med den elektroniska kontroller
Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra kylskåpets inre temperatur,
medan LCD-skärmen alltid ger dig exakt feedback.

Enklare förvaring av fler produkter.
Med en genomskinlig grönsakslåda med full bredd kan du förvara större och
längre livsmedel. Nu kan du handla mer när du vet att du har utrymme att
förvara större produkter bekvämt i din kyl-frys.
LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp
Kylskåpet har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri.
De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet.
Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1610 x 550 x 547
• Elektronisk styrning
• LED-belysning
• Kylskåpshyllor: 3 Fullbreda, Härdat Glas
• Fryshyllor: 1, Glas
• Mycket tyst: endast 40 dB

300 A+ Kyl-frys Statisk
LTB1AF28W0
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Dörrhängning
Sladdlängd, (ca) m
Säkring, A
Spänning, V
Total effekt, W
Klimatklass
Min. omgivande temperatur, °C
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning, kWh per år
Total förvaringsvolym kyl, liter. Netto
Förvaringsvolym frys, liter
Antal kompressorer
Avfrostning
Antal termostater
Snabbkylning
Styrning av infrysningsautomatik
Typ av kontrollpanel
Placering kontrollpanel
Ljudnivå, dB(A)
Infrysningskapacitet, kg/dygn
Säkerhet vid strömavbrott, h
Köldmedium
EAN-kod

1610x550x547
Höger och omhängbar
2.5
10
230
110
SN-N-ST
10
A+
230
201
41
1
Manuell
1
Elektronisk
Invändigt
40
2
19
R600a
7332543738496
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