Kyl DynamicAir
SKE81811DS

Ta fullständig kontroll över alla inställningarna med de avancerade
touchkontrollerna
LED-displayen med avancerade touchkontroller ger dig fullständig kontroll över
livsmedelsförvaringen. Med lätta tryckningar justerar du inställningarna, medan
information visas på displayen om temperatur och valda funktioner.

LED-displayen med avancerade touchkontroller ger dig fullständig kontroll över
livsmedelsförvaringen. Med lätta tryckningar justerar du inställningarna, medan
information visas på displayen om temperatur och valda funktioner.

Produktfördelar
Perfekt färska matvaror tack vare kontrollerade förvaringsförhållanden
Teknologin DynamicAir håller temperaturen jämnare i kylskåpet vilket
garanterar säkrast tänkbara förvaring av färska matvaror.

Klart och jämt ljus som lyser in i varje hörn i
kylskåpet
Lysdiodlamporna är det absolut senaste inom
belysningsteknologi och därför har vi installerat dem i
den här kylen. Den invändiga lysdiodbelysningen ger
ett klarare ljus som lyser jämt över hela utrymmet.
Dessutom är lysdioderna mindre men energieffektivare,
vilket ger mer utrymme invändigt och lägre

Optimal förvaring av alla färska och frysta matvaror i samma enhet
Denna kyl-frys sida vid sida har en generös kapacitet på insidan. Utrymmet är
dessutom uppdelat på ett smart sätt så att du kan förvara maten optimalt.

Optimalt lagringsutrymme för perfekt resultat
Med en extrastor förvaringslåda som dras ut på teleskopskenor och en speciell
inre skiljevägg har denna kyl optimala förvaringsförhållanden.
Uppnå snabbt den optimala förvaringstemperaturen i denna kyl
När nya matvaror läggs in i kylen stiger temperaturen så att andra livsmedel
påverkas. Coolmatic-funktionen förhindrar detta genom att automatiskt sänka
kylskåpstemperaturen kortvarigt efter att nya varor lagts in.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1772 x 540 x 549
• 1780 mm inbyggnadshöjd
• För helintegrering, installation med glidskenor
• CoolMatic - snabbkylning
• Semesterläge
• Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylen
• Larm vid öppen dörr
• Extremt tyst: endast 34 dB
• Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg

Kyl DynamicAir
SKE81811DS
Tekniska specifikationer
Energiklass
Volym kyl, l
Installation
Dörrhängning
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
PVC-fri
CustomFlex
Snabbkylning
TasteGuard
Köldmedel
Köldmedel vikt
Typ av dörr
Typ av handtag
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Min. omgivande temperatur, °C
Ljudnivå, dB(A)
Klimatklass
Färg på luckan
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

G
311
Integrerat med glidskenor
Höger och omhängbar
1772x540x549
1780x560x550
CoolMatic
R600a
36
Integrerad
2.4
179
16
34
N-ST
Vit
Vit
923 581 031
7332543506200

