
RCB53421NX Køle-/fryseskab

BEVARER NATURENS FRISKHED

Et godt måltid starter med gode og friske råvarer.
Vores TwinTech-luftsystem sikrer optimal temperatur
og fugtighed, så frugt og grøntsager holdes sprøde og
friske med naturens egen smag i hver bid.

A++ bruger 21% mere energieffektiv end A+ ved
sammenligning af energiklasserne
EU-energimærkningssystemet klassificerer
uafhængigt efter energieffektivitet – dette køle-
/fryseskab energimærket A++. Forskellen er tydelig:
For A++ 21% mere energieffektiv end energiklasse
A+.

Klart og ensartet lys, der oplyser alle hjørner i
køleskabet
LED lyset i dette køle-/fryseskab, giver et klarere lys
end traditionel belysning. Det energibesparende lys
bruger mindre strøm og har en længere levetid.

Flere fordele
Særlig flaskehylde til sikker og pladsbesparende opbevaring af flasker•

MaxiBox fryserskuffe til effektiv opbevaring af større portioner•

Udtagelige skuffer og hylder optimerer frostpladsen•

Funktioner:

Elektronisk temperaturstyring med LED
indikatorer

•

NoFrost selvafrimende fryser•
Selvafrimende køleskab•
Coolmatic•
Frostmatic•
Flaskehylde•
Flexi-Space glashylder•
 2 alm og 1 halvdyb•
Køleskabslys: Indvendig LED lys•

Tekniske data:

Installation : Fritstående•
Farve : Rustfri stål med AntiFingerPrint•
Dørhængsling : Højrehængslet, vendbar•
Energieffektivitetsklasse : A++•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 1845x595x647•
Energiforbrug årligt, kWh : 239•
Brutto volume køl/frys, ltr : 223/109•
Netto volume køl/frys, ltr : 220/91•
Antal kompressorer / termostater : 1C/1T•
Min. omgivelsestemperatur : 10°C•
Optøningstid fra -18°C til -9°C, timer : 18•
Indfrysningskapacitet, kg/døgn : 4•
Klimaklasse : SN-N-ST-T•
Lydeffektniveau, dB(A) : 43•
Afstand til sidevæg, mm : 20•
Håndtag : Plastik•
Hjul/stilleben : Justerbare stilleben, foran, Hjul bagerst•
Kølemiddel/mængde i gram : R600a/64•
Ledningslængde, m : 2.4•
EAN : 7332543693207•

Produktbeskrivelse:

A++ køle-/fryseskab
med selvafrimende
fryser, takket være vores
NoFrost teknologi.
Skabet er udstyret med
TwinTech luftsystem,
der sikrer optimal
temperatur og fugtighed
til din mad, samt
energibesparende LED
belysning i køledelen.
Indretningen er lys og
skabet byder på god
fleksibilitet. Dedikeret
flaskehylde giver
praktisk opbevaring af
større flasker. Føres hos
udvalgte forhandlere.


