
MaxiBox. Spacious storage for groceries
Fridge comes with an extra-large MaxiBox vegetable drawer with more room 
for all your groceries. Drawer comes out completely and remains secured in 
position, for easy access to all your produce.

 More robust, more stable. With safety glass 
For optimum stability and day-in-day-out robustness, all shelves are made of 
safety glass – the best material to ensure perfect reliability.

Store plenty at once. With OptiSpace.
The large refrigerator's storage is ideal for family life, with a wealth of room 
between shelves. The crisper, chiller and freezer boxes can all be detached. 
For superior, convenient storage.

Med den elektroniska kontrollpanelen kan du styra funktioner och 
temperaturen
Med de elektroniska kontrollerna kan du göra exakta ändringar av 
temperaturen och styra andra funktioner. Det här effektiva kylskåpet ger dig 
direkt feedback om dina justeringar på den digitala kontrollpanelen.

Jämn temperatur på varje hylla. Med DynamicAir
DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela 
kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt för att förhindra varma zoner. Förhindrar 
bakterietillväxt. Håller livsmedlen färska.

DynamicAir-tekniken ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil 
temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt, uppifrån och ner. Det 
bevarar livsmedlen och bibehåller kvaliteten.

Varje hylla. Jämn temperatur
DynamicAir-tekniken ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil 
temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt, uppifrån och ner. Det 
bevarar livsmedlen och bibehåller kvaliteten.

Produktfördelar

• Elektronisk styrning med LCD display
• DynamicAir
• CoolMatic - snabbkylning
• Larm vid öppen dörr
• Semesterläge
• Belysning kyl: Takbelysning, Invändig, LED
• Flaskhylla i dörren
• Automatisk avfrostning i kylen
• Hyllor: 4 fullbreda, Härdat Glas

Husqvarna 3000 A++ Kyl DynamicAir
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Serie och Tema 3000
Installation Fristående
Färg Vit
Dörrhängning Höger och omhängbar
Energieffektivitetsklass A++
HöjdxBreddxDjup, mm 1860x595x635
Energiförbrukning, kWh per år 116
Brutto/nettovolym, l 392/387
TasteGuard -
Förvaringsvolym Chill zone, liter. 
Brutto 0

Nettokapacitet kyldel, l (Chill zone) 0
Frysfack -
Infrysningskapacitet, kg/dygn 0
Min. omgivande temperatur, °C 10
Ljudnivå, dB(A) 38
Avstånd till sidovägg, mm 10
Klimatklass SN-N-ST-T
Typ av handtag Rörhandtag i metall
Hjul Justerbara fötter, Hjul baktill
Köldmedium R600a
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Produktnummer (PNC) 925 052 187
EAN-kod 7332543728367

Tekniska specifikationer
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