6000 TwinTech® NoFrost Kyl-frys 186 cm
RCB632E8MU

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.*
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av varandra - upprätthåller den ideala fuktigheten och avhåller maten från att
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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.

Stabila temperaturer med MultiFlow
MultiFlow skyddar kvaliteten på livsmedlen genom att
upprätthålla stabil temperatur och luftfuktighet i hela
kylen. Flera luftkanaler möjliggör en aktiv cirkulation av
kall luft som når varje hörn.

Förstklassig design. För kök av högsta kvalitet
Kylskåpets eleganta, moderna design ger ditt kök ett modernt utseende. En
elegant, högklassig, minimalistisk design av den plana dörren och kvaliteten
på materialen kommer att göra det här kylskåpet till mittpunkten i ditt kök.

Mer robust, mer stabil. Med säkerhetsglas
För optimal stabilitet och robusthet är alla hyllor tillverkade av säkerhetsglas det bästa materialet för perfekt tillförlitlighet.
Hantera med precision den ideala miljön med luftfuktighetskontroller
Grönsakslådan i det här kylskåpet är utrustad med ändamålsenliga
ventilationsöppningar för luftfuktighetskontroll som gör det möjligt att hantera
fuktighetsnivåerna med precision. Frukter och grönsaker skyddas nu med
precis rätt luftfuktighet.

• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• MultiAirFlow
• CoolMatic - snabbkylning
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Separat styrning för frysen och kylen
• Belysning kyl: LED i toppanelen
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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

6000 PRO
230/101
Flat
1860x595x650
Fristående
Höger och omhängbar
E
1K/2T
CoolMatic
NoFrost
Integrerat
Justerbara fötter, Hjul
R600a
44
2.5
250
42
D
10
10
8
SN-N-ST-T

Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Rostfritt Stål- utseende med
Antifingerprint
Grå
925 993 446
7332543814565

