ERB34258W Kylfrys
Miljövänlig kallförvaring
Med en energimärkning enligt klass A+ erbjuder
denna kyl/frys en energimedveten lösning för
kallförvaring som sparar upp till 25 % mer energi
jämfört med modeller av klass A.

Fryslådan SpacePlus
Tack vare denna extra stora SpacePlus fryslåda kan
du enkelt förvara skrymmande matvaror i din frys.

Praktisk förvaring av färskvaror
Detta kylskåp har två praktiska, transparenta och halvbreda lådor som är
perfekta för att förvara dina frukter och grönsaker separat.

Fler produktfördelar :
• Hyllor med full bredd och fullt djup maximerar ditt förvaringsutrymme

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Nettovolym kyl: 173 l
•Nettovolym frys: 118 l
•Automatisk avfrostning i kylen
•Funktionen Action Freeze fryser snabbt in
matvaror och bevarar smaker och
vitaminer
•Ljud och ljuslarm vid hög temperatur
•Separat styrning för frysen och kylen
•Kylskåpshyllor: 2 , Härdat Glas
•Fryshyllor: 3, Evaporator
•Fryslådor: 4 , Transparent plast
•Små lådor: 2 , Transparent plast
•Dörrhängning: Höger och omhängbar
•Fötter: Justerbara
•Mycket tyst: endast 40 dB

• Antal kompressorer : 1 + ventil
•Antal termostater : 2
•Mått H x B x D, mm : 1750 x 595 x 623
•Inbyggnadsmått Höjd, mm : 1825
•Inbyggnadsmått Bredd, mm : 600
•Inbyggnadsmått Djup, mm : 600
•Avstånd till sidovägg, mm : 30
•Energieffektivitetsklass, A-G : A+
•Energiförbrukning, kWh per år : 278
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 14
•Ljudnivå, dB(A) 2010/30EC : 40
•Nettovolym, kyl, liter : 173
•Nettovolym frys, liter : 118
•Fläkt : •Snabbkylning : •Styrning av
infrysningsautomatik : Tryckknapp med
automatisk återgång
•Termometer : •Dörrlarm : •Temperaturlarm : Ljus, Ljud
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 18
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Total effekt, W : 110
•Sladdlängd, meter : 2.3
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Färg : Vit
•Produktnummer (PNC) : 924 480 220
•EAN-kod : 7332543089758

Kombiskåp med A+ och Superkabinett. En
kompressor med ventil och två termostater
ger dig individuell styrning av kyl respektive
frys. Superkabinett, tyst och stabilt skåp
med lång livslängd. Green Range: A+
innebär lägre energiförbrukning, bra för
miljön och plånboken.

