EN3853MOX Kylfrys
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.

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

Lådan som ger dig perfekt överblick
När din frys är full kan det vara svårt att hitta vad man
letar efter. Med SpacePlus®-lådan får du en snabb
överblick över allt däri.

Fler produktfördelar :
• Intelligent FreeStore® för jämnare temperatur i kylen
• Modern invändig LED-belysning - för utmärkt överblick
• Flaskhyllan ger utrymmessnål förvaring av upp till fem flaskor

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Automatisk avfrostning i frysen
•Automatisk avfrostning i kylen
•Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen
•Shoppingfunktionen säkerställer snabbt
önskad temperatur i kylskåpet
•Funktionen Fast Freeze fryser snabbt
in matvaror och bevarar smaker och
vitaminer
•Larm vid hög temperatur
•Kylskåpshyllor: 3 , Härdat Glas
•Fryshyllor: 2, Glas
•Fryslådor: 3 , Transparent plast
•Små lådor: 2 , Extra djup transparent
plast, Extra hög transparent plast
•Ägghållare: 1 hållare för 6 ägg
•Dörrhängning: Höger och omhängbar
•Fötter: Justerbara
•Ljudnivå: endast 43 dB

• Antal kompressorer : 1
•Antal termostater : 1
•Mått H x B x D, mm : 2005x595x630
•Avstånd till sidovägg, mm : 70
•Energieffektivitetsklass, A-G : A++
•Energiförbrukning, kWh per år : 254
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Förvaringsvolym, kyl, liter : 265
•Förvaringsvolym frys, liter : 92
•Fläkt : FreeStore
•Snabbkylning : Ja
•Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång
•Termometer : Elektronisk, LED
•Dörrlarm : •Temperaturlarm : Ljus
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 18
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Sladdlängd, ca meter : 2.4
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Färg : Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint
•Produktnummer (PNC) : 925 054 640
•EAN-kod : 7332543316946

Automatisk avfrostning
betyder att du får en
nästan helt underhållsfri
kyl-frys. I kylen hittar du
två rymliga
grönsakslådor med plats
för frukt &grönt, en
praktisk flaskhylla och
flyttbara hyllor i
säkerhetsglas. Frysen är
enkelt att hålla ordning i
tack vare tre
genomskinliga lådor.

