700 A++ Kyl-frys NoFrost
LNT7ME32X2

Matens textur bevaras, i hela skåpet.
Cooling 360° kylskåp med avancerad luftcirkulation. Det specialdesignade
systemet gör att kall luft cirkulerar i varje hörn genom väl distribuerade
luftventiler. Inre del i rostfritt stål av hög kvalitet ger snabbare kylning efter att
dörren har öppnats. Konsisten och textur bevaras i alla ingredienser.

Produktfördelar
Konsistensen skyddas. Från hörn till hörn. Cooling
360°
Med Cooling 360° kylskåp når luftcirkulationen alla
hörn. Optimalt placerade luftventiler gör att alla hörn i
kylskåpet kyls. Inre del i rostfritt stål är både snyggt och
funktionellt, och gör att temperaturen snabbt återställs
efter att dörren öppnats. Produkterna hålls fräscha och
låser in

Snygg och elegant med DesignLine
Kyl-frysens eleganta design kompletterar det moderna köket perfekt med sina
rena linjer och design. Så du kan njuta av en helt sömlös finish.

Justerbar förvaring med CustomFlex®
Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i
kylskåpet helt och hållet efter önskemål. Insidan på
dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan
anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och
med löstagbara så att du kan ta bort dem från kylskåpet
för enkel åtkomst.

Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg
Skydda kvaliteten och smaken på ost och pålägg i Extra Chill-lådan. Lådan
håller en lägre temperatur än resten av kylskåpet tack vare en aktiv cirkulation
av kall luft.
Kompressorn har 10 års garanti
Total trygghet när du vet att inverterkompressorn har 10 års garanti.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 650
• FrostFree - automatisk avfrostning
• LED-belysning
• Anti Finger Print
• Separat styrning för frysen och kylen
• Förvaringsvolym 0°C-zon: 22 l
• Shoppingfunktion
• Fast Freeze
• Semesterfunktion
• Larm vid hög temperatur

700 A++ Kyl-frys NoFrost
LNT7ME32X2
Tekniska specifikationer
Färg
Produktmått H x B x D, mm
Installation
Dörrhängning
Sladdlängd, (ca) m
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
Fläkt
Snabbkylning
Styrning av infrysningsautomatik
Typ av kontrollpanel
Placering kontrollpanel
Ljudnivå, dB(A)
Infrysningskapacitet, kg/dygn

Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint
1860x595x650
Fristående
Höger och omhängbar
2.5
220-240
197
SN-N-ST-T
10
A++
263
230
94
1
NoFrost
2
Cooling 360˚
Ja
Touchknapp med automatisk återgång
Touch
På dörren
42
8

Säkerhet vid strömavbrott, h
Köldmedium
Produkttyp
EAN-kod
Produktnummer (PNC)

18
R600a
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