5000 Kylskåp
SFB688F1AF

Förvara mycket samtidigt
5000 OptiSpace Fridge erbjuder många förvaringslösningar, med rikligt med
utrymme mellan hyllorna. Lådorna kan lätt tas bort och sättas tillbaka för
behändig och bekväm förvaring.

Kylskåpet 3000 med OptiSpace är perfekt för förvaring av mat med gott om
plats mellan hyllorna.

Produktfördelar
Förvara mycket samtidigt. Med OptiSpace
Det innovativa kylskåpet med OptiSpace erbjuder många förvaringsalternativ
och mycket utrymme mellan hyllorna. Lådorna kan lätt tas bort och sättas
tillbaka för behändig och bekväm förvaring.

Frysutrymme. I kylen. Fyrstjärnigt fack
Frys mat säkert i kylskåpet. I det fyrstjärniga frysfacket i
kylskåpet kan du frysa in din färska mat ner till ‒18 °C.
Perfekt för att effektivt frysa mindre mängder eller
färdiglagade rätter.

Elektronisk kontroll. För exakt kylning
Funktionen elektronisk kontroll ger dig full kontroll över förvaringsförhållanden
av din mat. LED-indikatorerna visar dig temperaturens inställning tydligt för
behändig justering och kontroll.

LED-belysningen lyser upp varenda hörn
Den invändiga LED-belysningen ger ett diskret, mjukt ljus som lyser jämnt över
hela utrymmet. Dessutom är LED-lamporna mindre till storleken och mer
energisnåla än vanliga lampor ‒ ett mer hållbart alternativ.
Rymlig låda i fullbredd för grönsaker som är långa eller med annorlunda
form.
En rymlig grönsakslåda i full bredd där allt du köper kan förvaras. Även de
med annorlunda form eller som är längre än normalt får nu plats. Från gurka till
selleri - allt får plats i denna grönsakslåda.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 873 x 556 x 549
• 880 mm inbyggnadshöjd
• Frysfack: 4-stjärnigt
• Elektronisk styrning med LED indikatorer
• Stor grönsakslåda: 1, fullbredd
• För helintegrering, med door-on-door installation
• Extremt tyst: endast 36 dB
• Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg

5000 Kylskåp
SFB688F1AF
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Volym kyl, l
Typ av dörr
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Dörrhängning
Installation
Energiklass
Volym, l 4 STAR
Avfrostning 4 STAR
Hjul/Fötter
Köldmedel
Köldmedel vikt
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Infrysningskapacitet, kg/dygn
Säkerhet vid strömavbrott, h
Min. omgivande temperatur, °C
Ljudnivå, dB(A)
Klimatklass
Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

5000
104
Integrerad
873x556x549
880x560x550
Höger och omhängbar
Integrerat med Door-on Door
montering
F
14
M
Fasta fötter
R600a
31
2.4
178
3.3
9
10
36
SN-N-ST
Vit
Vit
933 020 066
7332543742974

