EAL6140WOU Side-by-Side
Elegant form och utseende
Denna kyl-frys har ett läckert utseende tack vare dess
rostfria look och dess integrerade funktioner, samt en
helt inbyggd is- och vattendispenser.

Erbjud dina gäster kylda förfriskningar
Med den här dispensern för is och kylt, filtrerat vatten
kan du alltid hålla dina gäster med förfriskningar. Den
kan producera upp till 120 iskuber på 24 timmar.

Touch-styrning av både kyl och frys
Kyl och frys med elektroniska reglage och TwinTech®-kylning. Resultatet blir
konstant, optimal fräschör.

Fler produktfördelar :
• Två extra höga och extra djupa lådor för färsk mat
• Energibesparande och lång livslängd med LED-belysning i både kyl och frys

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1780 x 912
x 738
•FrostFree - automatisk avfrostning
•LED-belysning
•Anti Finger Print
•TwinTech bevarar dina råvaror längre
•Shoppingfunktion
•Fast Freeze
•Larm vid hög temperatur
•Kylskåpshyllor: 3 Fullbreda , Härdat
Glas
•Fryshyllor: 3, Fullbredd, Glas
•Fryslådor: 2 , Transparent plast
•Ljudnivå: endast 44 dB

• Produktmått H x B x D, mm : 1780x912x738
•Dörrhängning : Frys vänster, kyl höger
•Sladdlängd, (ca) m : 1.9
•Säkring, A : 13
•Spänning, V : 220-240
•Total effekt, W : 280
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Energieffektivitetsklass : A+
•Energiförbrukning, kWh per år : 451
•Total förvaringsvolym kyl, liter. Netto : 370
•Förvaringsvolym frys, liter : 179
•Antal kompressorer : 1
•Avfrostning : FrostFree
•Antal termostater : 1
•Fläkt : med ventilerad kylning
•Snabbkylning : Ja
•Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång
•Ljudnivå, dB(A) : 44
•Typ av kontrollpanel : Touch
•Placering kontrollpanel : På dörren, Utvändigt
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 13
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 4
•Köldmedium : R600a
•Invändig färg : Grey+Stainless Steel Look with Antifingerprint
•Färg : Grå+rostfri med antifingerprint
•EAN-kod : 7332543173754

Side-by-side kombi med
automatisk avfrostning.
Kylt vatten och is genom
dörren. Exklusiv design
för utmärkande kök.
Energisnål med
energieffektivitetsklass
A+.
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