500 Kylskåp
LFB3AF82R

Rymliga utrymmeslösningar
500 OptiSpace kylskåpet erbjuder ett rymligt inre för matvaror.
Förvaringsalternativ gör det enkelt att hitta plats för större matvaror. Och om
du behöver ännu mer utrymme kan lådorna enkelt tas bort.

Det finns alltid plats för dina inköp med OptiSpace. Massor av
lagringsalternativ gör det enkelt att hitta en plats för större matvaror. Men om
det behövs ännu mer utrymme kan lådorna tas bort.

Produktfördelar
OptiSpace har en rymlig interiör för förvaring av livsmedel
Vårt kylskåp med OptiSpace har gott om förvaringsmöjligheter, både på och
mellan hyllorna. Men om du behöver ännu mer utrymme kan lådorna enkelt tas
bort och du kan anpassa kylskåpet efter dina behov.

Fyrstjärnigt frysfack i kylen
Det fyrstjärniga frysfacket i kylen kan nå temperaturer
så låga som ‒18 °C. Effektivt frysfack i kylskåpet.

Exakt matförvaring med elektronisk kontroll
Ta full kontroll över förvaringsförhållanden av din mat med funktionen
elektronisk kontroll. LED-lampor visar dig behändigt temperaturen och
inställningarna tar bort allt gissningsarbete.

LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp
Kylskåpet har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri.
De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet.
Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.
Underhyllans grönsakslåda - förvara grönsaker i olika storlek
Underhyllans grönsakslåda tillåter dig lätt att förvara grönsaker och frukt i olika
former och storlekar.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 819 x 596 x 547
• 820 mm inbyggnadshöjd
• Frysfack: 4-stjärnigt
• LED-belysning
• Stor grönsakslåda: 1, fullbredd
• För helintegrering, med door-on-door installation
• Mycket tyst: endast 38 dB
• Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg

500 Kylskåp
LFB3AF82R
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

500
94
Integrerad
819x596x547
820x600x550
Höger och omhängbar
Underbyggnad door-on-door
F
16.4
M
Framifrån justerbara hjul
R600a
32
2.4
185
2.6
8.2
10
38
SN-N-ST
Vit
Vit
933 025 078
7332543760244

