300 Kyl-frys Statisk 91/29 L
LTB1AF14W0

Avfrosta mer sällan
Minska uppbyggnaden av is med det integrerade 300 LowFrost-systemet. Det
minskar isbildning enkelt, så att du inte behöver avfrosta frysen så ofta.

Minska uppbyggnaden av is med det integrerade 300 LowFrost-systemet. Det
minskar isbildning enkelt, så att du inte behöver avfrosta frysen så ofta.

Produktfördelar
Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta
Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller frysens temperatur för att
förhindra uppbyggnad av is. För bättre prestanda och mindre underhåll.

Kompressorn har 5 års garanti
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 5-års
garanti

Välj inställningar med den elektroniska kontroller
Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra kylskåpets inre temperatur,
medan LCD-skärmen alltid ger dig exakt feedback.

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 din kyl-frys.
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.

• Automatisk avfrostning i kylen
• Glashyllor i frysen
• Belysning kyl: 1, Invändig, LED

300 Kyl-frys Statisk 91/29 L
LTB1AF14W0
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Energiklass
Volym Kyl/Frys, l
Installation
Dörrhängning
Produktmått H x B x D, mm
Antal Kompressorer/Termostater
Maxvikt luckor kyl/frys
CustomFlex
Snabbkylning
Avfrostningsteknik
Typ av dörr
Typ av handtag
Hjul/Fötter
Köldmedel
Köldmedel vikt
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Ljudnivå, dB(A)
Ljudklass
Säkerhet vid strömavbrott, h
Min. omgivande temperatur, °C
Infrysningskapacitet, kg/dygn
Klimatklass
Färg

300
F
91/29
Fristående
Höger
1180x481x510
1K/1T
Traditionell
Flat
Integrerat
Justerbara fötter, framtill
R600a
50
2.5
209
39
C
10
10
3.1
SN-N-ST
Vit

Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Vit
925 992 221
7332543737970

