
ERF1904FOW Kylskåp

Få ut mer av din produkt - SpacePlus™

SpacePlus™ erbjuder dig högsta tänkbara interna
kapaciteten samtidigt som produkten är av
standardmått, så att du enkelt kan förvara alla dina
matvaror.

Ett perfekt ställe att förvara frysvaror du ofta
tillagar
Den 4-stjärniga frysdelen, som är integrerad i kylen, är
ett perfekt utrymme för varor du tillagar. Den håller en
temperatur på -18°C vilket garanterar en säker
matförvaring.

Stor plats för de längsta gurkorna och purjolöken

Denna transparenta låda i full bredd är fantastisk för lagring av frukt och
grönsaker. Du ser allt direkt - och selleri, gurka och andra långa grönsaker får
lätt plats.

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1050 x 550
x 612

•

Nettovolym **** frysfack: 18 l•
Frysfack: 4-stjärnigt•
Manuell styrning•
Stor grönsakslåda: 1, Fullbredd•
Mycket tyst: endast 40 dB•

Teknisk data :

Mått och installation : __________________•
Höjd, mm : 1050•
Bredd, mm : 550•
Djup, mm : 612•
Produktmått H x B x D, mm : 1050x550x612•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : Not applicable•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 56•
Sladdlängd, ca meter : 1.6•
Säkring, A : 10•
Spänning, V : 230 V•
Total effekt, W : 110•
Energi : ________________•
Energieffektivitetsklass : A+•
Energiförbrukning, kWh per år : 200•
Prestanda : __________________•
Förvaringsvolym kyl, liter : 184•
Fläkt : -•
Snabbkylning : -•
Halvbred låda: : -•
Stor grönsakslåda : 1, Fullbredd•
Speciallåda : -•
Belysning, kyl : 1, Invändig, Glödlampa•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Manuell•
Placering kontrollpanel : Invändigt•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Klimatklass : SN-N-ST•
Övrigt : _________________•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 37.5•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 933 013 080•
EAN-kod : 7332543310715•

Produktbeskrivning :

En praktisk och
energisnål kyl med ett
rymligt 4-stjärnigt
frysfack. Kylen är
utrustad med en stor
grönsakslåda, härdade
glashyllor, dörrfack och
belysning. Automatisk
avfrostning i kylen och
manuell i frysfacket.


