6000 TwinTech® NoFrost Kyl-frys 185 cm
RCB633E6NX

Maten hålls saftig, maten hålls fuktig
6000 TwinTech® No Frost Kyl-frysen håller maten 60 % saftigare än kylskåp
med en evaporator. Dess dubbla kylningssystem - kyl och frys kyls oberoende
av varandra - upprätthåller den ideala fuktigheten och avhåller maten från att
torka ut. Vilket också betyder att avfrostning av frysen inte behövs.*

TwinTech® No Frost skyddar livsmedlens kvalitet. Avancerade dubbla
kylsystem, separata för kyl och frys som är överlägsen No frost-system av
standardmodell. Frysen är helt frostfri. Optimal fuktighet i kylen som skyddar
ingredienserna från att torka ut. 60 % mindre massaförlust i livsmedel med
TwinTech® No Frost.

Produktfördelar
TwinTech® No Frost - bibehåller fukt och saftighet i maten
Med TwinTech® No Frost behöver du aldrig avfrosta frysen. Dess dubbla
kylningssystem - kyl och frys kyls oberoende av varandra - bibehåller fukt och
saftighet i maten 60 % mer än kylskåp med en evaporator.* Genom att inte
använda torr frysluft, upprätthåller den ideal fuktighet och håller maten från att
torka ut.

Med den elektroniska touch kontrollen kan du ställa
in allt med precision
Styr varje funktion i kylskåpet med den elektroniska
touch kontrollen. Den bekväma LED-displayen ger dig
full tillgång till temperaturinställning och andra generella
inställningar. Ställ in allt med precision för enastående
förvaring av mat.

Rund flaskhylla Utrymmesbesparande bekvämlighet för drycker
Håll dina drycker kylda och din kylskåp organiserat med den runda flaskhyllan
som är lätt att sätta fast.

Perfekt färsk mat med Frostmatic
Frostmatic-funktionen aktiverar den maximala fryseffekten så att dina färska
varor fryser så snabbt som möjligt. Frysen går sedan tillbaka till sin normala
inställning.
Mer robust, mer stabil. Med säkerhetsglas
För optimal stabilitet och robusthet är alla hyllor tillverkade av säkerhetsglas det bästa materialet för perfekt tillförlitlighet.

• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• Larm vid öppen dörr
• Ljus -och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur
• CoolMatic - snabbkylning
• FrostMatic - snabbinfrysning
• Praktisk flaskhylla i dörren
• Glashyllorna i frysen går att ta bort
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel

6000 TwinTech® NoFrost Kyl-frys 185 cm
RCB633E6NX
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Volym Kyl/Frys, l
Typ av dörr
Produktmått H x B x D, mm
Installation
Dörrhängning
Energiklass
Antal Kompressorer/Termostater
Maxvikt luckor kyl/frys
Avstånd till sidovägg, mm
CustomFlex
Snabbkylning
Avfrostningsteknik
Typ av handtag
Hjul/Fötter
Köldmedel
Köldmedel vikt
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Ljudnivå, dB(A)
Ljudklass
Säkerhet vid strömavbrott, h
Min. omgivande temperatur, °C
Infrysningskapacitet, kg/dygn

6000 PRECISE
220/93
Välvd
1850x595x647
Fristående
Höger och omhängbar
E
1K/1T
20
CoolMatic
NoFrost
P10
Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill
R600a
64
2.4
243
43
D
12.2
10
4.6

Klimatklass
Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

SN-N-ST-T
Rostfritt Stål med Antifingerprint
Grå
925 054 571
7332543729081

