EN3500AHW 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.

Full flexibilitet hur du förvarar dina råvaror
Det finns inga regler för hur du ska sortera dina råvaror. Ordna allting som det
passar dig i de här två halvbreda lådorna för grönsaker.

Fler produktfördelar :
• Modern invändig LED-belysning - för utmärkt överblick
• Funktionen ActionFreeze (snabbinfrysning) bevarar vitaminer, konsistensen
och smaken i din mat

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Automatisk avfrostning i kylen
•Funktionen Fast Freeze fryser
snabbt in matvaror och bevarar
smaker och vitaminer
•Larm vid hög temperatur
•Elektronisk styrning
•Separat styrning för frysen och kylen
•Kylskåpshyllor: 3 , Härdat glas
•Fryshyllor: 3, Evaporator
•Fryslådor: 3 , Transparent plast
•Små lådor: 2 , Transparent plast
•Ägghållare: 1 hållare för 6 ägg
•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 : 1950x595x623
•Avstånd till sidovägg, mm : 30
•Energieffektivitetsklass, A-G : A++
•Energiförbrukning, kWh per år : 232
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 12
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Förvaringsvolym, kyl, liter : 200
•Förvaringsvolym frys, liter : 110
•Fläkt : •Snabbkylning : •Styrning av infrysningsautomatik : Tryckknapp med
automatisk återgång
•Termometer : •Dörrlarm : •Temperaturlarm : Ljus, Ljud
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 15
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Total effekt, W : 110
•Sladdlängd, ca meter : 2.6
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Färg : Vit
•Produktnummer (PNC) : 924 456 020
•EAN-kod : 7332543292219

PVC-fri kylfrys med 2 rejäla
grönsakslådor och hyllor av
säkerhetsglas. Energiklass A++ gör
att du sparar både miljön och
pengarna i din plånbok. Superkabinett
med helsvetsat hölje i plåt gör skåpet
extra tystgående och bidrar till lång
hållbarhet. Infrysningsfunktion med
automatisk återgång.

