600 Kyl
LRC4AF35W

Dina livsmedel, på ditt sätt
Varje livsmedel har sin plats i 600 CustomFlex®-kylen. Facken i kylskåpets
dörr kan flyttas eller tas bort helt efter önskemål. Från en bunt sparris till en
kartong med blåbär, allt får plats enkelt.

Varje livsmedel har sin plats i 600 CustomFlex®-kylen. Facken i kylskåpets
dörr kan flyttas eller tas bort helt efter önskemål. Från en bunt sparris till en
kartong med blåbär, allt får plats enkelt.

Produktfördelar
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.

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 ditt kylskåp.

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): 1750 x 595 x 653
• Manuell styrning
• LED-belysning
• Stor grönsakslåda: 2, fullbredd
• Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylen
• Mycket tyst: endast 38 dB
• Ägghållare: 1 hållare för 8 ägg

600 Kyl
LRC4AF35W
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Energiklass
Volym kyl, l
Installation
Dörrhängning
Produktmått H x B x D, mm
Avstånd till sidovägg, mm
PVC-fri
CustomFlex
Snabbkylning
TasteGuard
Volym, l 4 STAR
Hjul/Fötter
Köldmedel
Köldmedel vikt
Typ av dörr
Typ av handtag
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Min. omgivande temperatur, °C
Ljudnivå, dB(A)
Klimatklass
Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)

600 FLEX
F
357
Fristående
Vänster och omhängbar
1750x595x653
10
Ja
357
Justerbara fötter, Hjul baktill
R600a
44
Välvd
Medium handtag, metall
2.4
147
10
38
SN-N-ST
Vit
Vit
925 070 437

EAN-kod

7332543723546

