600 Kyl-frys NoFrost 266/101 L
LNT5MF36U0

Saftig. Hälsosam. Avancerad dubbelkylning.
TwinTech® No Frost kyl-frys upprätthåller livsmedlens kvalitet. Intelligent
teknik med två oberoende kylsystem och No Frost-frys. Luftfuktigheten hålls
på idealisk nivå i kylen och högre än NoFrost standardsystem, perfekt i kylen
eftersom det undviker att livsmedel torkar ut. 60 % mindre massaförlust i
livsmedlen med TwinTech®
TwinTech® No Frost kyl-frys upprätthåller livsmedlens kvalitet. Intelligent
teknik med två oberoende kylsystem och No Frost-frys. Luftfuktigheten hålls
på idealisk nivå i kylen och högre än NoFrost standardsystem, perfekt i kylen
eftersom det undviker att livsmedel torkar ut. 60 % mindre massaförlust i
livsmedlen med TwinTech®

Produktfördelar
Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No
Frost
TwinTech® No Frost intelligent dubbelkylningssystem
låser in fukten i ingredienserna. Överlägsen No Froststandard, kyler kyl och frys oberoende av varandra.
Frysen bygger inte upp någon frost. Med TwinTech®
No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i
60 % mindre massaförlust i

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

Snygg, elegant, plan dörrdesign
Kylskåpets rena stil passar perfekt in i det moderna köket. Dess rena linjer och
helt plana design gör att den sitter precis tätt intill dina andra köksprodukter
och bänkskivor. Och fickhandtagen är gömda längst ner på dörren för att
avsluta den eleganta designen.

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 livsmedel.
Stänger man ventilerna skapas det perfekta utrymmet för att förvara örter och
bladgrönsaker, medan öppna ventiler ger optimal förvaring.
Inställningar nära till hands. Med elektronisk dual touch control
Tack vare den elektroniska dual touch control behöver du aldrig gissa vad som
händer i ditt kylskåp. Du kan enkelt styra olika funktioner och ställa in exakta
inställningar för både kylen och frysen med bara en tryckning.

• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• Multiflow
• Ljuslarm för hög temperatur
• Shoppingfunktion
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Separat styrning för frysen och kylen
• Belysning kyl: LED i toppanelen

600 Kyl-frys NoFrost 266/101 L
LNT5MF36U0
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

600 PRO
F
266/101
Fristående
Höger och omhängbar
2010x595x650
1K/2T
Shopping-funktion
NoFrost
Flat
Integrerat
Justerbara fötter, Hjul
R600a
45
2.5
313
42
D
10
10
8
SN-N-ST-T

Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Rostfritt Stål- utseende med
Antifingerprint
Grå
925 993 298
7332543729913

