9000 Kylskåp MultiFlow
SKK818E9ZC

Noll grader. Maximalt ingrediensskydd
9000 kylskåpets LongFresh-fack skapar särskilda miljöer för ömtåliga
produkter och har ett område som är kallare än kylen, nedkyld till 0 °C. Perfekt
för kött, fisk eller andra känsliga livsmedel.

Produktfördelar
Maximalt skydd för alla ingredienser. Med
ZeroDegrees LongFresh
LongFresh 0°C-facken är den ultimata miljön för att
skydda ingredienserna. En yta som är kallare än
kylskåpets och som håller 0 °C, den bästa
temperaturen för fisk, kött och känsliga matvaror.
Utrustad med fuktighetskontroller för att livsmedlen ska
hålla sig fräscha. För särskilt utvalda livsmedel,

Stabila temperaturer med MultiFlow
MultiFlow skyddar kvaliteten på livsmedlen genom att
upprätthålla stabil temperatur och luftfuktighet i hela
kylen. Flera luftkanaler möjliggör en aktiv cirkulation av
kall luft som når varje hörn.

Den elektroniska touch kontrollen ger precis funktionskontroll
Med den responsiva och tydliga displayen kan du precist ställa in
temperaturen och behändigt få tillgång till kylfunktioner med den elektroniska
touch kontrollen.

Kylens utrymme. Ändra om enkelt med FlexiShelf
Flexibel förvaring med FlexiShelf. Den främre sektionen glider enkelt in under
den andra delen, vilket ger plats åt högre föremål.
Mjukstängande dörr för korrekt och tyst stängning varje gång
Gångjärn som förhindrar att dörren till kylen öppnas oavsiktligt, vilket kan leda
till onödig energiförbrukning och förstörda livsmedel, och som ser till att dörren
stängs tyst och säkert.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1769 x 556 x 549
• 1780 mm inbyggnadshöjd
• För helintegrering, med door-on-door installation
• CoolMatic - snabbkylning
• CleanAirControl luftfilter
• Larm vid öppen dörr
• Mycket tyst: endast 37 dB
• Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg
• Mjukstängande dörr
• Multiflow

9000 Kylskåp MultiFlow
SKK818E9ZC
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Volym kyl, l
Typ av dörr
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Dörrhängning
Installation
Energiklass
Snabbkylning
ChillVNE20
Köldmedel
Köldmedel vikt
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Min. omgivande temperatur, °C
Ljudnivå, dB(A)
Klimatklass
Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

9000 PRECISE
276
Integrerad
1769x556x549
1780x560x550
Höger och omhängbar
Integrerat med Door-on Door
montering
E
CoolMatic
75
R600a
45
2.4
148
10
37
SN-N-ST
Vit
Vit
923 586 029
7332543737901

