
ERG1402AOW Kylskåp

Låg energiförbrukning och hög prestanda

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

Bevara kvalitet och fräschör hos dina grönsaker

Grönsakslådan med luftfuktighetskontroll garanterar
att din frukt och dina grönsaker håller sig fräscha
längre. Tack vare detta slipper du kasta mat i onödan.

Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning

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

Fler produktfördelar :
Flyttbara, halvdjupa glashyllor ger dig stor frihet•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 873 x 556 x
549

•

880 mm inbyggnadshöjd•
Elektronisk styrning med LED
indikatorer

•

LED-belysning•
Stor grönsakslåda: 1, Fullbredd•
För helintegrering, med door-on-door
installation

•

Shoppingfunktion•
Extremt tyst: endast 36 dB•

Teknisk data :

Mått och installation : __________________•
Höjd, mm : 873•
Bredd, mm : 556•
Djup, mm : 549•
Produktmått H x B x D, mm : 873x556x549•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 880x560x550•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Sladdlängd, ca meter : 2.4•
Säkring, A : 10•
Spänning, V : 230 V•
Total effekt, W : 80•
Energi : ________________•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 96•
Prestanda : __________________•
Förvaringsvolym kyl, liter : 141•
Fläkt : -•
Snabbkylning : Ja•
Halvbred låda: : -•
Stor grönsakslåda : 1, Fullbredd•
Speciallåda : -•
Belysning, kyl : 1, Invändig, LED, På sidan•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Elektronisk Touch•
Placering kontrollpanel : Invändigt•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Övrigt : _________________•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 31.93•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 933 019 052•
EAN-kod : 7332543302680•

Produktbeskrivning :

Välplanerat kylskåp för
integrering där
snickeriluckan monteras
door-on-door. Tre
härdade glashyllor varav
en delbar. Stor
grönsakslåda ger dig
gott om plats för frukt
och grönt. LED-
belysning och
elektronisk styrning via
en LED-display.
Energibesparande tack
vare
energieffektivitetsklass
A++.
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