
EN3611OOW Kylfrys

Toppresterande produkt med mycket låg
energiförbrukning
Med energimärkningen A+++ får du en kombination av
utmärkt prestanda och extremt låg energiförbrukning.

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 :
Flaskhyllan ger utrymmessnål förvaring av upp till fem flaskor•

Produktegenskaper :

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

•

Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen

•

Kylskåpshyllor: 2 , Härdat Glas•
Fryshyllor: 2, Glas•
Fryslådor: 2 fullbeda, 1 halvdjup ,
Transparent plast

•

Små lådor: 2 , Extra djup transparent
plast, Extra hög transparent plast

•

Mycket tyst: endast 40 dB•

Teknisk data :

Mått och installation : __________________•
Produktmått H x B x D, mm : 1845x595x647•
Höjd, mm : 1845•
Bredd, mm : 595•
Djup, mm : 647•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : Not applicable•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 20•
Sladdlängd, ca meter : 2.4•
Spänning, V : 230 V•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Energi : ________________•
Energieffektivitetsklass : A+++•
Energiförbrukning, kWh per år : 161•
Prestanda : __________________•
Förvaringsvolym kyl, liter : 226•
Förvaringsvolym frys, liter : 111•
Antal kompressorer : 1•
Antal termostater : 1•
Fläkt : FreeStore•
Snabbkylning : -•
Styrning av infrysningsautomatik : -•
Typ av kontrollpanel : Manuell•
Placering kontrollpanel : Invändigt•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 20•
Övrigt : _________________•
Färg : Vit•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 053 548•
EAN-kod : 7332543316908•

Produktbeskrivning :

Kombiskåp med extremt
låg energiförbrukning -
bra för både din plånbok
och miljön. Kylen är
praktiskt inredd med två
rejäla grönsakslådor, en
praktisk flaskhylla och
LED-belysning. Med
FreeStore blir
temperaturen i kylen
jämnare vilket gör att din
mat håller längre - även
här sparar du på miljön!


