8000 Cooling 360° Kyl-frys 201 cm
RCB736D5MB

Kyler ner varenda hörn. Full smak i varenda bit
8000 Cooling 360° kylen försäkrar att dina ingredienser är skyddade.
Luftcirkulationen flödar jämt genom effektiva fläktar. Inre del av innovativt
rostfritt stål återställer temperaturen snabbt varje gång dörren öppnas.

Med Cooling 360° skyddas konsistensen i dina ingredienser i kylskåpets alla
hörn. Med hjälp av luftcirkulationen flödar kall luft via effektiva luftventiler. Inre
del av rostfritt stål återställer temperaturen snabbt varje gång dörren öppnas.
Håller de färska råvarorna fräscha.

Produktfördelar
Låt ditt kök glänsa med den enastående DesignLine.
Kvalitetsmaterialen framhävs med hjälp av kylens eleganta, moderna design.
För ett sömlöst, modernt kök.

Anpassningsbart efter dina behov ‒ CustomFlex®
Alla dina färska matvaror är enkla att nå så att du kan
skapa underbara rätter. Med CustomFlex® kan du
organisera kylskåpet precis som du vill. Flytta om fack
snabbt och enkelt för att maximera förvaringsutrymmet.
Kylskåpet som kan anpassas efter dina behov.

Extra Chill-låda. För färska pålägg
Bromsa mognaden på dina favoritostar och pålägg genom att förvara dem i
Extra Chill-lådan. Zonen håller en lägre temperatur än resten av kylen.

Tio års lugn och ro
En garanti på kompressorn på 10 år ger lugn och ro.

• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• CoolMatic - snabbkylning
• FrostMatic - snabbinfrysning
• Semesterfunktion
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Separat styrning för frysen och kylen
• Belysning kyl: Invändig, LED, På sidan
• Cooling 360°

8000 Cooling 360° Kyl-frys 201 cm
RCB736D5MB
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
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
Klimatklass
Färg

8000 PRECISE
266/101
Flat
2010x595x650
Fristående
Höger och omhängbar
D
1K/2T
Ja
CoolMatic
NoFrost
Integrerat
Justerbara fötter, Hjul
R600a
45
2.5
200
39
C
10
10
8
SN-N-ST-T
Svart Rostfritt Stål

Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Mörkgrå
925 993 388
7332543779734

