EN3851AOW Kylfrys
Energibesparande och utmärkt prestanda
Med energimärkningen A++ får man en kombination av utmärkt prestanda och
mycket låg energiförbrukning.

TwinTech® FrostFree med FreeStore® bevarar smak och konsistens
Electrolux Twin Tech® FrostFree-teknik med FreeStore® garanterar en optimal
luftfuktighetsnivå i kylen. Matvarorna bevarar sin fräscha smak och konsistens
mycket längre tack vare de oberoende luftkylningssystemen i kylen och den
frostfria frysen.

FreeStore - jämnare temperatur håller maten
fräsch
Tack vare att luften fördelas i kylen får du en jämnare
temperatur och slipper tänka på var du ställer
produkterna.

Fler produktfördelar :
• FreshZone – 15% kallare ger bättre hållbarhet för kött och fisk
• Modell med energieffektivitetsklass A++ och komplett FrostFree-system

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Automatisk avfrostning i frysen
•Automatisk avfrostning i kylen
•Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare
temperatur i kylen
•Funktionen Fast Freeze fryser snabbt in
matvaror och bevarar smaker och
vitaminer
•Kylskåpshyllor: 3 , Härdat glas , Ja
•Fryshyllor: 1, Fixerad, Glas
•Fryslådor: 3 , Transparent plast
•Små lådor: 2 , Extra djup transparent plast,
Extra hög transparent plast
•Hylla för kylning av flaskor
•Ägghållare: 1 hållare för 6 ägg
•Dörrhängning: Höger och omhängbar
•Fötter: Justerbara
•Ljudnivå: endast 42 dB

• Antal kompressorer : 1
•Antal termostater : 1
•Mått H x B x D, mm : 2014 x 595 x 658
•Avstånd till sidovägg, mm : 70
•Energieffektivitetsklass, A-G : A++
•Energiförbrukning, kWh per år : 247
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 10
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Förvaringsvolym, kyl, liter : 285
•Förvaringsvolym frys, liter : 78
•Fläkt : FreeStore
•Snabbkylning : •Styrning av infrysningsautomatik : Touch
med automatisk återgång
•Termometer : Elektronisk, LED
•Dörrlarm : •Temperaturlarm : Ljus
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 18
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Total effekt, W : 130
•Sladdlängd, meter : 2.4
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Färg : Vit
•Produktnummer (PNC) : 925 033 915
•EAN-kod : 7332543214655

TwinTech FrostFree - Hög luftluktighet i
kylen för optimal miljö i kombination med
automatisk avfrostning i frysen för minimalt
underhåll. FreeStore ger dig jämnare
temperatur i kylen och lågtemperaturlådan
FreshZone är perfekt för förvaring av kött
och fisk. Två extra höga och djupa
grönsakslådor.

Handtaget är vitt

