
Elektronisk Dual Touch Control. Finjusteras med en knapptryckning
Styr varje funktion i kylskåpet med Electronic Dual Touch Control. På panelen 
och LED-displayen har du full tillgång till temperatur och allmänna 
inställningar. Ställ in allt med precision för bästa möjliga förvaring av livsmedel.

Anpassningsbart efter dina behov ‒ CustomFlex®
Alla dina färska matvaror är enkla att nå så att du kan skapa underbara rätter. 
Med CustomFlex® kan du organisera kylskåpet precis som du vill. Flytta om 
fack snabbt och enkelt för att maximera förvaringsutrymmet. Kylskåpet som 
kan anpassas efter dina behov.

Ultimat kylning som förhindrar uttorkning. TwinTech® No Frost.
TwinTech® No Frost kyl-frys skyddar smakerna i alla ingredienser. Avancerad 
teknik kombinerar två kylsystem för kyl och frys som är överlägsen No Frost-
system av standardmodell. Frys utan frost. Kylskåpets fuktighet hålls på en 
optimal nivå, vilket resulterar i 60 % mindre förlust av livsmedlens massa samt 
att ingredienserna

Stabila temperaturer med MultiFlow
MultiFlow skyddar kvaliteten på livsmedlen genom att 
upprätthålla stabil temperatur och luftfuktighet i hela 
kylen. Flera luftkanaler möjliggör en aktiv cirkulation av 
kall luft som når varje hörn.

Avancerad bevaring av näringsämnen. Med UltraFresh+
UltraFresh+ bevarar färg- och näringsämnen i färsk frukt och grönt. Den 
förslutna grönsakslådan med aktivt membran bevarar optimal luftfuktighet och 
eliminerar överflödig kondens. Ett specialfilter motverkar tidig oxidering. De 
färgrika grönsakerna bevaras 40 %bättre. För grönsaker fulla av näring.

UltraFresh+-lådan har utformats för att grönsakernas näringsämnen ska 
bevaras. En tät låda med luftgenomsläppligt membran ger optimal luftfuktighet 
i lådan. Motverkar kondensbildning och uttorkning. Ett antioxideringsfilter 
motverkar bruna eller övermogna grönsaker. Krispigt färska grönsaker med 40 
% fräschare färg.

Färgglad. Näringsrik. Färsk
UltraFresh+-lådan har utformats för att grönsakernas näringsämnen ska 
bevaras. En tät låda med luftgenomsläppligt membran ger optimal luftfuktighet 
i lådan. Motverkar kondensbildning och uttorkning. Ett antioxideringsfilter 
motverkar bruna eller övermogna grönsaker. Krispigt färska grönsaker med 40 
% fräschare färg.

Produktfördelar

• Elektronisk touchkontroll
• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• CustomFlex™ 
• CoolMatic - snabbkylning
• FrostMatic - snabbinfrysning
• CleanAir Control luftfilter
• Glashyllorna i frysen går att ta bort
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Glashyllor i frysen
• Belysning kyl: Takbelysning, Invändig, LED, Stegrande
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Energiklass E
Volym Kyl/Frys, l 211/93
Installation Fristående
Färg Vit
Dörrhängning Höger, omhängbar av service
HöjdxBreddxDjup, mm 1850x595x647
Antal Kompressorer/Termostater 1K/1T
Maxvikt luckor kyl/frys -
Avstånd till sidovägg, mm 20
PVC-fri -
CustomFlex Ja
Snabbkylning CoolMatic
Avfrostningsteknik NoFrost
Typ av dörr Välvd
Typ av handtag Rörhandtag i metall
Hjul Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill
Köldmedel R600a
Köldmedel vikt 75
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Energiförbrukning, kWh per år 242
Ljudnivå, dB(A) 43
Ljudklass D
Säkerhet vid strömavbrott, h 13.8
Min. omgivande temperatur, °C 10

Infrysningskapacitet, kg/dygn 4.6
Klimatklass SN-N-ST-T
Produktnummer (PNC) 925 070 810
EAN-kod 7332543777150

Tekniska specifikationer
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