600 TwinTech® NoFrost Kyl-frys 176.9 cm
LNT7TE18R

Håller maten saftig
600 TwinTech® No Frost Kyl-frys 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. Det betyder även att du aldrig behöver avfrosta frysen igen.

Njut av färska varor efter sju dagar med 600 TwinTech® kyl-frys. Luften som
cirkulerar i frysen är åtskild från luften i kylskåpet för att hålla luftfuktigheten
och temperaturen konstanta. Det stoppar även uppbyggnaden av frost, vilket
bevarar livsmedlen ännu bättre.

Produktfördelar
TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning
TwinTech® No Frost intelligenta dubbelkylningssystem bibehåller fukten i
ingredienserna. Kyl och frys kyls oberoende av varandra, med No Frostsystem som är överlägset standardmodeller. I frysen bildas ingen frost. Med
TwinTech® No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 60 %
mindre massaförlust i maten.

Konstant kallt med DynamicAir
DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls
stabil. Den fungerar genom att kall luft cirkulerar i hela
kylskåpet, vilket betyder att även när dörren öppnas är
din mat skyddad mot uppvärmning.

Kompressorn har 10 års garanti
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års
garanti.

Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner
Ställ precist in temperaturen och få lätt åtkomst till kyl-frysens funktioner, tack
vare den tydliga displayen med elektroniska touch kontroller.
Med FlexiShelf får du plats med högre produkter
Med FlexiShelf kan du omorganisera kylskåpet hur du vill. Den löstagbara,
halvdjupa glashylsan kan dras tillbaka, dras ut helt eller bara halvvägs för att
skapa utrymme för högre föremål. Den rätta flexibiliteten för alla
förvaringsbehov.

• Elektronisk touchkontroll
• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• Larm vid hög temperatur
• Larm vid öppen dörr
• Ljus -och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur
• Shoppingfunktion
• TasteGuard® luftfilter
• Semesterfunktion
• Fryslådor: 3, Transparent plast
• Separat styrning för frysen och kylen
• Glashyllor i frysen
• Belysning kyl: 1, Invändig, Invändig, LED, Stegrande
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Volym Kyl/Frys, l
Typ av dörr
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Installation
Dörrhängning
Energiklass
Antal Kompressorer/Termostater
Maxvikt luckor kyl/frys
Snabbkylning
Avfrostningsteknik
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
Klimatklass
Färg
Färg sida

600 PRO
187/61
Integrerad
1769x556x549
1780x560x550
Integrerat med Door-on Door
montering
Höger och omhängbar
E
1K/2T
20/41
Shopping-funktion
NoFrost
R600a
48
2.4
214
37
C
11
10
4.5
SN-N-ST-T
Vit
Vit

Produktnummer (PNC)
EAN-kod
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