500 Kylskåp
LRB3AF12S

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.

Njut av läckra grönsaker med vår fuktighetskontrollåda. Genom att reglera
fukten i luften skapas den bästa miljön för förvaring av mat. Stänger man
ventilerna skapas det perfekta utrymmet för att förvara örter och
bladgrönsaker, medan öppna ventiler ger optimal förvaring.

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.

Fuktighetskontroll för färska grönsaker
Njut av läckra grönsaker tack vare vår låda med
fuktighetskontroll. Genom att reglera luftfuktigheten
skapas den bästa miljön för förvaring av mat. Stänger
man ventilerna skapas det perfekta utrymmet för att
förvara örter och bladgrönsaker, medan öppna ventiler
ger optimal förvaring.

Enklare förvaring av fler produkter.
Med en genomskinlig grönsakslåda med full bredd kan
du förvara större och längre livsmedel. Nu kan du
handla mer när du vet att du har utrymme att förvara
större produkter bekvämt i ditt kylskåp.

Pålitliga hyllor med säkerhetsglas
Kraftiga hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och kända för sin hållbarhet.
Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1218 x 548 x 549
• 1225 mm inbyggnadshöjd
• LED-belysning
• Stor grönsakslåda: 1, fullbredd
• För helintegrering, installation med glidskenor
• Extremt tyst: endast 35 dB
• Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg

500 Kylskåp
LRB3AF12S
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
Volym, l 3 STAR
Avfrostning 2 STAR
ChillVNE20
Antal flaskor
Köldmedel
Köldmedel vikt
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Min. omgivande temperatur, °C
Ljudnivå, dB(A)
Klimatklass
Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

500
208
Integrerad
1218x548x549
1225x560x550
Höger och omhängbar
Integrerat med glidskenor
F
0
None
0
None
0
0
R600a
25
2.4
127
10
35
SN-N-ST-T
Vit
Vit
933 033 047
7332543725243

