800 Kyl-frys NoFrost 208/61 L
ENS8TE19S

Revolutionerande utrymme, växande smak
Introducerar det ultimata utrymmet. Denna 800 MultoSpace kyl-frys har mer
utrymme än standardmodeller och smarta förvaringslösningar som ger ett
flexibelt sätt att hålla ingredienserna fräscha, så att du alltid har plats för din
mat.

Revolutionerande utrymme, växande smak.
Introducerar det ultimata utrymmet. Denna 800 MultoSpace kyl-frys har mer
utrymme än standardmodeller och smarta förvaringslösningar som ger ett
flexibelt sätt att hålla ingredienserna fräscha, så att du alltid har plats för din
mat. "

Produktfördelar
Enorm förvaringsflexibilitet med MultiSpace
MultiSpace-kylskåpet är högre än standardutformningen, så du har extra
utrymme för att förvara mer mat. Flera förvaringslösningar gör att du kan
anpassa utrymmet för att passa dina behov med bättre flexibilitet och
organisation utformad runt dig.

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.

Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No
Frost
TwinTech® No Frost intelligent dubbelkylningssystem
låser in fukten i ingredienserna. Överlägsen No Froststandard, kyler kyl och frys oberoende av varandra.
Frysen bygger inte upp någon frost. Med TwinTech®
No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i
60 % mindre massaförlust i

Kompressorn har 10 års garanti
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti.
Inställningar nära till hands. Med elektronisk dual touch control
Tack vare den elektroniska dual touch control behöver du aldrig gissa vad som
händer i ditt kylskåp. Du kan enkelt styra olika funktioner och ställa in exakta
inställningar för både kylen och frysen med bara en tryckning.

• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• FreeStore™
• CustomFlex™
• 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

800 Kyl-frys NoFrost 208/61 L
ENS8TE19S
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Energiklass
Volym Kyl/Frys, l
Installation
Dörrhängning
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Antal Kompressorer/Termostater
Maxvikt luckor kyl/frys
CustomFlex
Snabbkylning
Avfrostningsteknik
Typ av dörr
Typ av handtag
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

800 FLEX
E
208/61
Integrerat med glidskenor
Höger och omhängbar
1884x548x549
1894x560x550
1K/2T
Ja
Shopping-funktion
NoFrost
Integrerad
R600a
57
2.4
214
36
C
9.5
10
5
SN-N-ST-T
Vit

Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Vit
925 561 029
7332543739769

