
Fuld fleksibilitet for optimal opbevaring
Flytbare hylder og skuffer i fryseren gør hele forskellen. Med denne mulighed 
kan du let fryse endnu større portioner ned og udnytte pladsen bedst muligt.

Kontrol med dine frostvarers opbevaringsforhold
For at få præcis kontrol over din fryser, alarmerer advarselssignal og 
lysindikator dig, så snart temperaturen bliver for høj. Fryseren registrerer også 
den højeste temperatur, der nås.

Friske madvarer lige fra fryseren
Friske madvarer holder sig bedst, når 
frysetemperaturen nås hurtigt. Frostmatic er en hurtig 
indfrysningsfunktion, og den bevarer dine madvarers 
udseende, smag og vitaminer. Når alt er indfrosset, går 
fryseren automatisk tilbage til normal indstilling.

Fryser med opbevaringsløsning til større portioner
Maxi-Box skuffen er specialdesignet til at løse 
problemet med at få plads til store ting i fryseren.

Få fuldt styr på indstillingerne med et enkelt tryk
Med denne avancerede touchbetjening kan du styre dit 
fryseskab med selv den letteste berøring. Du kan straks 
se tilbagemeldingen på det udvendige LCD display.

Selvafrimende fryseskab med NoFrost teknologi i energiklasse A+. 
Fryseskabet har indvendigt LED lys og desuden flere alarmer samt hurtig 
indfrysningsfunktion. Føres hos udvalgte forhandlere.

Hold fryseren helt fri for rim
Takket være NoFrost – den bedste rimfri teknologi – kan du være sikker på en 
højtydende fryser, som aldrig kræver afrimning.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LCD display
• NoFrost - automatisk afrimning
• Visuel og akustisk døralarm
• Visuel og akustisk temperaturalarm
• Flexi-Space glashylder
• 1 pære, Indvendigt LED lys
• Frostmatic med automatisk temperaturskift
• Hurtig indfrysningsfunktion med automatisk temperaturskift
• 2 alm, 3 maxi og 1 halvdyb
• 1 nedfældelig(e) frontlåge(r)
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Installation Fritstående
Farve Hvid
Dørhængsling Venstrehængslet, vendbar
Energieffektivitetsklasse A+
Udvendige mål, HxBxD, mm 1850x595x668
Brutto/Netto volume, ltr, fryser 280/229
Energiforbrug årligt, kWh 292
Optøningstid fra -18°C til  -9°C, timer 15
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 20
Min. omgivelsestemperatur 10°C
Lydeffektniveau, dB(A) 42
Afstand til sidevæg, mm 70
Klimaklasse SN-N-ST-T
Håndtag Rustfri stål

Hjul/stilleben Justerbare stilleben, foran, Hjul 
bagerst

Kølemiddel/mængde i gram R600a/229
Ledningslængde, m 2.4
EAN 7332543534036
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