
EN3602MOW Kylfrys

Nu behöver du inte frosta av lika ofta

Tack vare det integrerade LowFrost-systemet hålls
tiden för avfrostning till ett minimum.

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.

Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning

Överblicka innehållet i din produkt med modern LED-
teknik. Denna energisnåla belysnings ger dig utmärkt
sikt.

Fler produktfördelar :
Förvaring av upp till fem flaskor•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1845 x 595
x 647

•

Kylskåpshyllor: 2 , Härdat Glas•
Praktisk flaskhylla•
Fryshyllor: 2, Glas•
Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup ,
Transparent plast

•

Små grönsakslådor kyl: 2 , Extra djup
transparent plast, Extra hög
transparent plast

•

Mycket tyst: endast 40 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1845x595x647•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 20•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 239•
Förvaringsvolym kyl, liter : 220•
Förvaringsvolym frys, liter : 109•
Antal kompressorer : 1•
Avfrostning : Low Frost, manuell•
Antal termostater : 1•
Fläkt : -•
Snabbkylning : -•
Styrning av infrysningsautomatik : -•
Typ av kontrollpanel : Manuell•
Placering kontrollpanel : Invändigt•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 5•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 20•
Färg : Vit•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 053 613•
EAN-kod : 7332543449408•
Invändig färg : White•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :

60 cm bred kyl-frys med
låg energiförbrukning -
A++. Gott om utrymme i
både kyl och frys. I kylen
hittar du bland annat två
grönsakslådor, flyttbara
hyllor i säkerhetsglas
och en praktisk
flaskhylla. Frysen är
utrustad med 3 lådor
som är enkla att se
igenom - så att du
snabbt hittar det du
söker.
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