
Premium LED-belysning i kjøleskapet
Få perfekt oversikt med kjøleskapets integrerte LED-belysning. De diskrete, 
energieffektive pærene gir et sterkt lys over hele plassen. Forbruker ti ganger 
mindre energi enn standard belysning.

Praktisk lagring av større mengder.
Gjennomsiktig grønnsakskuff i full bredde lagrer enkelt større og lengre 
råvarer. Handle trygt og vite at du har rom til å lagre større råvarer praktisk i 
kombiskapet. 

Kompressor med 5-års garanti
Nyt total trygghet når du vet at kompressoren har en 
garanti på fem år. Garantien dekker skader som kan 
oppstå under arbeid, transport, fjerning av gass og 
påfylling, eller generelt vedlikehold. 

Velg kjøleskapinnstillinger med Electronic Control
Electronic Controls lar deg justere den innvendige temperaturen i kjøleskapet, 
mens LCD-skjermen viser til enhver tid presise tilbakemeldinger.

Mindre vedlikehold av fryseren med LowFrost
Det integrerte LowFrost-systemet opprettholder fryserens temperatur for å 
forhindre oppbygging av frost. For bedre ytelse og mindre vedlikehold.

Å holde isdannelse i sjakk har aldri vært enklere enn med det integrerte 300 
LowFrost-systemet. Det reduserer isdannelse uten problemer, slik at du ikke 
trenger å avrime fryseren like ofte.

Lenger mellom hver avising
Å holde isdannelse i sjakk har aldri vært enklere enn med det integrerte 300 
LowFrost-systemet. Det reduserer isdannelse uten problemer, slik at du ikke 
trenger å avrime fryseren like ofte.

Fordeler og Egenskaper

• Elektronisk temperaturkontroll
• Automatisk avriming av kjøledelen
• Glasshyller i frysedel
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Installering Frittstående
Dørfarge Hvit
Farge White
Dørhengsling Høyre (omhengslingsbar)
Energiklasse A+
Utvendige mål HxBxD (mm) 1610x550x547
Energiforbruk/år 230
Gross capacity fridge compartment 202
Netto kjøledel (ltr) 201
Bruttovolum (liter) 41
Netto volum 41
Kompressor/Termostat 1C/1T
Laveste omgivelsestemperatur 10
Temperature rise time (h) 
(2010/30/EC) 19

Innfrysningskapasitet kg/døgn 2
Klima Klasse SN-N-ST
Lydnivå dB(A) 40
Avstand til vegg, pga håndtak ,mm 0
Hjul/ben Justerbare ben, Front
Lengde på kabel (m) 2.5

ProductTitle 300 Manuell Frittstående Kombiskap 
161 cm A+

Belysning i kjøledel 1, Internal. LED
Belysning Nei

Fryserskuffer Ingen
Cabinet equipment, Flaps Nei
Type håndtak Pocket
Product Partner Code All Partn

Produktspesifikasjon
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