EN3601AOW Kylfrys
Energibesparande och utmärkt prestanda
Med energimärkningen A++ får man en kombination av utmärkt prestanda och
mycket låg energiförbrukning.

Få plats med mer tack vare SpacePlus™
SpacePlus™ erbjuder dig den största ínvändiga
volymen, så att du enkelt kan förvara alla dina
matvaror.

Håll kött och fisk fräscha längre - upp till dubbla
hållbarhetstiden
Kylen är utrustad med FreshZone - en
lågtemperaturlåda som håller en lägre temperatur än
resten av kylen. Förläng hållbarheten på till exempel
kött och fisk genom att förvara det här.

Fler produktfördelar :
• Flaskhyllan ger utrymmessnål förvaring av upp till fem flaskor
• Modern invändig LED-belysning - för utmärkt överblick

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Förvaringsvolym frys: 92 l
•Automatisk avfrostning i kylen
•Kylskåpshyllor: 2 , Härdat Glas , Ja
•Fryshyllor: 2, Evaporator
•Fryslådor: 3 , Transparent plast
•Små lådor: 2 , Extra djup transparent plast,
Extra hög transparent plast
•Hylla för kylning av flaskor
•Dörrhängning: Höger och omhängbar
•Fötter: Justerbara
•Mycket tyst: endast 39 dB

• Antal kompressorer : 1
•Antal termostater : 1
•Mått H x B x D, mm : 1854 x 595 x 658
•Inbyggnadsmått Höjd, mm : 0
•Inbyggnadsmått Bredd, mm : 0
•Inbyggnadsmått Djup, mm : 0
•Avstånd till sidovägg, mm : 70
•Energieffektivitetsklass, A-G : A++
•Energiförbrukning, kWh per år : 235
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4
•Ljudnivå, dB(A) : 39
•Klimatklass : N-ST-T
•Förvaringsvolym, kyl, liter : 245
•Förvaringsvolym frys, liter : 92
•Fläkt : •Snabbkylning : •Styrning av infrysningsautomatik : •Termometer : •Dörrlarm : •Temperaturlarm : •Säkerhet vid strömavbrott, h : 20
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Total effekt, W : 120
•Sladdlängd, meter : 2.4
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Färg : Vit
•Produktnummer (PNC) : 925 032 887
•EAN-kod : 7332543174102

Kyl-frys med energieffektivitetsklass A++
och välplanerat utrymme.
Lågtemperaturlådan FreshZone håller en
lägre temperatur än resten av kylen perfekt för till exempel kött och fisk.
Flaskhylla för utrymmesbesparande och
effektig förvaring. LED-belysning i kylen energisnålt och lång hållbarhet.

