
LED-belysning lyser opp hvert hjørne
Den interne LED-belysningen gir et diskret, mykt lys og skinner jevnt over hele 
plassen. I tillegg er LED-pærer mindre og mer energieffektive enn 
standardpærer – et mer bærekraftig valg.

Finjuster innstillingene med elektronisk touch kontroll.
Ha full kontroll over alle funksjonene til kjøleskapet med elektronisk touch 
kontroll. Panelet og LED-skjermen gir enkel tilgang til temperatur og generelle 
innstillinger. Finjuster alt med presisjon for overlegen lagring av mat.

Helt uttrekkbar skuff. For fullstendig tilgang
Opplev komplett oversikt og tilgang til ferske råvarer 
med den helt uttrekkbare skuffen. Den innovative 
designen gjør at den kan trekkes helt ut. Gir en enklere 
måte å lagre og hente ingredienser på. 

Hver hylle, jevnt avkjølt. Med DynamicAir
DynamicAir opprettholder konstant luftstrøm for å garantere stabil temperatur i 
hele kjøleskapet. Hver hylle avkjølt jevnt for å forhindre varme soner. 
Forhindrer bakterievekst. Bevarer ferske ingredienser.

Integrert kjøleskap som hjelper deg med å oppbevare matvarene dine under 
de beste forholdene, slik at de holder seg ferske lenger. DynamicAir-viften 
jobber for å holde kjøleskapets temperatur jevn, på alle nivåer. Den ekstra 
store grønnsaksskuffen på skinner god fleksibel lagringsplass og bedre 
tilgjengelighet.

Hver hylle. Jevnt avkjølt
DynamicAir-teknologi opprettholder konstant luftstrøm for å garantere stabil 
temperatur i hele kjøleskapet. Hver hylle er jevnt avkjølt, fra topp til bunn. 
Bevarer ingredienser og beskytter kvaliteten.

Fordeler og Egenskaper

• Elektronisk temperaturregulator med indikatorlamper
• DynamicAir luftsirkulasjon
• Coolmatic hurtigkjøling
• Kjøleskapsbelysning: 1, Internal. LED, Side, With rise-on effect
• Automatisk avriming av kjøleseksjonen
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Serie 6000
Energieffektivitetsklasse F
Totalt kjølevolum, liter 311

Installering Innbygging med glideskinnemontering 
av møbeldør

Dørfarge Hvit
Sidefarge Hvit
Dørhengsling Høyre (omhengslingsbar)
Utvendige mål HxBxD (mm) 1772x548x549
Innbyggingsmål HxBxD (mm) 1780x560x550
PVC-fri Nei
CustomFlex Nei
Intense cooling CoolMatic
TasteGuard Nei
Kjølevæske R600a
Kjølemiddelmengde (g) 36
Fasong på dør Integrert
Type håndtak Ingen
Lengde på kabel (m) 2.4
Årlig energiforbruk (kWt/år) 143
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydnivå, dB(A) 34
Klimaklasse SN-N-ST
PNC 923 581 058
EAN-kode 7332543720484

Produktspesifikasjon
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