
EUF2745AOX Frys

Kylförvaring vid låg energi från en toppresterande
produkt
Med energimärkningen A++ får man en kombination
av utmärkt prestanda och mycket låg
energiförbrukning.

Ett självklart val när det kommer till
energiförbrukning och tidsbesparing
Tack vare den senaste tekniken är den här modellen
med FrostFree märkt A++ i energieffektivitetsklass.
Den sparar energi, sänker driftskostnaderna - och tar
bort behovet av avfrostning!

Se in i alla hörn

Överblicka innehållet i din frys med modern LED-
teknik. Detta energisnåla belysningssystem ger dig
utmärkt sikt.

Fler produktfördelar :
DrinksChill kyler dina drycker•

Snabbinfrysningsfunktionen bevarar dina råvarors vitaminer, smak och
konsistens

•

Ljud- och ljuslarm•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1854 x 595
x 668

•

FrostFree - automatisk avfrostning•
LCD-display•
FastFreeze•
Larm vid hög temperatur•
Larm vid öppen dörr•
Snabbinfrysning med automatisk
återgång

•

AntiFingerPrint motverkar avtryck•
Fryslådor: 2 fullbreda, 3 Maxi, 1
halvdjup , Transparent plast

•

Hylla med fällbar lucka(or): 1,
Transparent plast

•

Ljudnivå: endast 42 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1854x595x668•
Avstånd till sidovägg, mm : 70•
Dörrhängning : Vänster och omhängbar•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Total effekt, W : 160•
Säkring, A : 10•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 229•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 28•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Förvaringsvolym frys, liter : 229•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 20•
Avfrostning : Automatisk•
Belysning : 1, Invändig LED•
Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång

•

Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : Bakom dörren, Toppanelen•
Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Nettovikt, kg : 74,756•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 052 833•
EAN-kod : 7332543455751•
Invändig färg : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :

185 cm hög frys med
FrostFree-teknik innebär
att du helt slipper frosta
av din frys och du får
mer tid över till annat.
Med invändig LED-
belysning och
genomskinliga lådor är
det enkelt att hitta det du
söker. Frysen larmar vid
för hög temperatur eller
om dörren glömts
öppen.


