
EN6086JOX Kylfrys

Matförvaring med en bredare vy

Förvara mer mat och se all din mat direkt. Öppna de
franska dörrarna för att få en direkt och fullständig
överblick över dina läckra ingredienser. Denna kyl-frys
ger dig större kontroll och gör det så mycket enklare
när det kommer till att planera måltider och göra

Håll fräsch mat fräsch längre

En låda som låter dig välja rätt temperatur för din mat.
Med temperaturinställningarna på 0, 3 och 5°C är
denna låda optimal för att bevara textur och fräschör i
allt från kött och fisk till frukt och sallad. Den interna
LED-belysningen hjälper dig även att få en bättre

Stilrena touchkontroller

Ställ in funktioner och ändra temperaturen snabbt med
hjälp av de precisa touchkontrollerna. LCD-displayen
är tydlig och enkel att använda, samtidigt som den
stilrena designen ger en premiumkänsla som sprider
sig i hela köket.

Fler produktfördelar :
Rostfritt stål med AntiFingerPrint•

Säg farväl till avfrostingen - vår FrostFree-teknologi förebygger isbildning•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1776 x 912
x 765

•

FrostFree - automatisk avfrostning•
LED-belysning•
Anti Finger Print•
TwinTech bevarar dina råvaror längre•
Separat styrning för frysen och kylen•
Vattendispenser i dörren•
Twist &Serve isdispenser•
Shoppingfunktion•
Fast Freeze•
Semesterfunktion•
Larm vid hög temperatur•
Kylskåpshyllor: 2 , Härdat glas med list
fram -och baktill

•

Speciallåda: Stor låda med
teleskopskenor

•

Fryslådor: 2/slide trays + 1 slide drawer
, 1 drawer (door) _French door

•

Små grönsakslådor kyl: 2 , Transparent
plast

•

Ljudnivå: endast 43 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1776x912x765•
Dörrhängning : Frys vänster, kyl höger•
Sladdlängd, (ca) m : 2•
Spänning, V : 220-240•
Total effekt, W : 290•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Energieffektivitetsklass : A+•
Energiförbrukning, kWh per år : 410•
Förvaringsvolym kyl, liter : 417•
Förvaringsvolym frys, liter : 119•
Antal kompressorer : 1•
Avfrostning : Frost Free•
Antal termostater : 2•
Fläkt : Fläkt•
Snabbkylning : Ja•
Styrning av infrysningsautomatik : Tryckknapp med automatisk
återgång

•

Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : På dörren, Utvändigt•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 10•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 12•
Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 993 192•
EAN-kod : 7332543527731•
Invändig färg : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :
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