600 Kyl Multiflow
LRC6MF36W

Dina livsmedel, på ditt sätt
Varje livsmedel har sin plats i 600 CustomFlex®-kylen. Facken i kylskåpets
dörr kan flyttas eller tas bort helt efter önskemål. Från en bunt sparris till en
kartong med blåbär, allt får plats enkelt.
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Produktfördelar
Justerbar förvaring med CustomFlex®
Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i
kylskåpet helt och hållet efter önskemål. Insidan på
dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan
anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och
med löstagbara så att du kan ta bort dem från kylskåpet
för enkel åtkomst.

I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst
Maten håller sig bäst med MultiFlow. Vår teknik
upprätthåller en stabil temperatur i ditt kylskåp, vilket
förhindrar att alla ingredienser torkar ut. Den skapar en
miljö som håller maten färsk tills nästa gång du handlar.

Välj temperatur med elektroniska kontroller
Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra kylskåpets inre temperatur och
det är tydligt synligt på dislayen.

Med FlexiShelf får du plats mer högre produkter
Med FlexiShelf kan du omorganisera kylskåpet hur du vill. Den löstagbara,
halvdjupa glashylsan kan dras tillbaka, dras ut helt eller bara halvvägs för att
skapa utrymme för högre föremål. Den rätta flexibiliteten för alla
förvaringsbehov.
Luktfri kyl med CleanAir-filter
Njut av ett fräscht kylskåp med CleanAir-filter som använder kol för att
neutralisera starka matlukter, vilket skyddar dina livsmedels naturliga arom.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1850 x 595 x 653
• Multiflow - bekvämt för dig och bra för dina matvaror
• Elektronisk styrning med LED indikatorer
• LED-belysning
• Flaskhylla i dörren
• Stor grönsakslåda: 2, fullbredd
• Shoppingfunktion
• Larm vid öppen dörr
• Mycket tyst: endast 39 dB
• Ägghållare: 1 hållare för 8 ägg

600 Kyl Multiflow
LRC6MF36W
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Energiklass
Volym kyl, l
Installation
Dörrhängning
Produktmått H x B x D, mm
Avstånd till sidovägg, mm
PVC-fri
CustomFlex
Snabbkylning
TasteGuard
Volym, l 4 STAR
Hjul/Fötter
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
Färg sida
Produktnummer (PNC)

600 FLEX
F
359
Fristående
Höger och omhängbar
1850x595x653
10
Ja
Shopping-funktion
359
Justerbara fötter, Hjul baktill
R600a
50
Välvd
Stort handtag, metall
2.4
147
10
39
SN-N-ST
Vit
Vit
925 052 411

EAN-kod
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