
ERF3867MOW Kylskåp

Kylförvaring vid låg energi från en toppresterande
produkt
Med energimärkningen A++ får man en kombination
av utmärkt prestanda och mycket låg
energiförbrukning.

Ställ maten var du vill

Tack vare Multiflow-tekniken i detta skåp kan du ställa
varorna på vilken hylla du vill. Matvarorna håller sig
fräscha och välsmakande tills du gör nästa
veckoinköp.

Friskt doftande kyl tack vare ett naturligt kolfilter

Denna kyl har ett TasteGuard®-filter av aktivt kol som
säkerställer att ditt kylskåp är fritt från dålig lukt.

Produktegenskaper :

Superkabinett•
Höjd x Bredd X Djup (mm): 1800 x 595 x
623

•

Multiflow - bekvämt för dig och bra för dina
matvaror

•

TasteGuard® luftfilter•
Elektronisk styrning med LCD display•
LED-belysning•
Flaskhylla•
Shoppingfunktion•
Semesterläge•
Larm vid öppen dörr•
Enkel att öppna•
Mycket tyst: endast 40 dB•

Teknisk data :

Mått och
installation : __________________

•

Produktmått H x B x D,
mm : 1800x595x623

•

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm : 1875x600x600

•

Färg : White•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 60•
Sladdlängd, (ca) m : 2.3•
Spänning, V : 230•
Total effekt, W : 40•
Säkring, A : 10•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Energi : ________________•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 113•
Prestanda : __________________•
Förvaringsvolym kyl, liter : 359•
Fläkt : Multiflow•
Snabbkylning : Ja•
Speciallåda : 2 Stora grönsaks- och
förvaringslådor med teleskopskenor

•

Teleskopskenor : 2, Ja•
Belysning, kyl : Invändig, LED•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Övrigt : _________________•
Typ av kontrollpanel : Elektronisk Touch•
Placering kontrollpanel : Bakom dörren•
Färg : White•
Nettovikt, kg : 70•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 927 150 660•
EAN-kod : 7332543455423•

Produktbeskrivning :

Optimal matförvaring tack vare FreshPlus
med Multiflow som ger dig både jämn
temperatur och hög luftfuktighet i kylen.
Stor grönsakslåda på skenor och en extra
förvaringslåda på skenor. Superkabinett
bidrar till låg ljudnivå och lång livslängd.
LCD-display och elegant, effektiv LED-
belysning.


