
 Mer robust, mer stabil. Med säkerhetsglas 
För optimal stabilitet och robusthet är alla hyllor tillverkade av säkerhetsglas - 
det bästa materialet för perfekt tillförlitlighet.

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. Den här effektiva kyl-frysen ger dig 
direkt feedback om dina justeringar på den digitala kontrollpanelen.

LED-belysningen lyser upp varenda hörn
Den invändiga LED-belysningen ger ett diskret, mjukt ljus som lyser jämnt över 
hela utrymmet. Dessutom är LED-lamporna mindre till storleken och mer 
energisnåla än vanliga lampor ‒ ett mer hållbart alternativ.

Ultimate no-drying-out cooling. TwinTech® No Frost.
TwinTech® No Frost fridge-freezer protects flavours in every ingredient. 
Superior to standard total no frost, advanced technology combines two cooling 
systems for fridge and freezer. Freezer is no frost. Fridge humidity is kept 
optimal resulting in 60% less food mass loss and ingredients kept juicy.

For hydrated ingredients. The ultimate no-drying-out system.

TwinTech® No Frost protects food quality. Advanced dual cooling systems, 
separate for fridge and freezer are superior to standard total no frost systems. 
The freezer is complete no frost. Optimal fridge humidity protect ingredients 
from drying out. 60% less food mass loss, with TwinTech®  No Frost.

Produktfördelar

• Elektronisk touchkontroll
• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• CoolMatic - snabbkylning
• FrostMatic - snabbinfrysning
• Praktisk flaskhylla i dörren
• Glashyllorna i frysen går att ta bort
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Glashyllor i frysen
• Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel
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Installation Fristående
Färg Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint
Dörrhängning Höger och omhängbar
Energieffektivitetsklass A++
HöjdxBreddxDjup, mm 1850x595x647
Energiförbrukning, kWh per år 239
Bruttovolym kyl/frys, l 223/109
Volym Kyl/Frys 220/91
Antal Kompressorer/Termostater 1K/1T
Min. omgivande temperatur, °C 10
Säkerhet vid strömavbrott, h 18
Infrysningskapacitet, kg/dygn 4
Klimatklass SN-N-ST-T
Ljudnivå, dB(A) 43
Maxvikt luckor kyl/frys -
Avstånd till sidovägg, mm 20
Typ av handtag Plast med metallkärna
Hjul Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill
Köldmedium R600a
Refrigerant weight 1 64
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Produktnummer (PNC) 925 054 595
EAN-kod 7332543744473

Tekniska specifikationer
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