
Ingen kompromisser på plass med MaxiBox
Vi har spesialdesignet MaxiBox-skuffen for lagring som passer selv de største 
ingrediensene i fryseren. Det betyr at du kan organisere plassen enkelt og 
effektivt helt etter dine behov.

Bevar den perfekte teksturen FastFreeze
FastFreeze-systemet fryser ferske matvarer raskere så 
vitaminer, tekstur, smak og alle sunne kvaliteter 
bevares bedre.

Masse plass til dagligvarer med OptiSpace
Vårt store fryseskap er perfekt for en familie med mange lagringsalternativer, 
både på og mellom hyllene. Men hvis du får for lite plass, kan alle skuffene 
enkelt løsnes og fjernes for å dekke de spesifikke behovene dine.

Det er alltid plass til dagligvarene dine med OptiSpace. Mange 
lagringsalternativer gjør det enkelt å finne et sted for større gjenstander. Men 
hvis du trenger enda mer plass, kan skuffene fjernes.

Uendelige lagringsløsninger
Det er alltid plass til dagligvarene dine med OptiSpace. Mange 
lagringsalternativer gjør det enkelt å finne et sted for større gjenstander. Men 
hvis du trenger enda mer plass, kan skuffene fjernes.

Fordeler og Egenskaper

• Avriming av fryser: manuell
• Lyssignal for varsling av høy temperatur
• FastFreeze hurtiginnfrysing
• Fryseskuffer: 1 Full Width + 3 Maxi Drawers + 1 Half Depth, Gjennomsiktig 
plast
• Frysehyller med front: 2, Transparent plast
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Serie 300
Energieffektivitetsklasse F
Totalt fryservolum, liter 276
Dørfarge Hvit
Sidefarge Hvit
Installering Frittstående
Dørhengsling Venstre - kan hengsles om
Utvendige mål HxBxD (mm) 1860x595x635
PVC-fri Nei
CustomFlex Nei
No Frost Tradisjonell
Fasong på dør Kurvet
Type håndtak Bluefire
Hjul/ben Justerbare, Front, Bakre faste hjul
Kjølevæske R600a
Kjølemiddelmengde (g) 95
Lengde på kabel (m) 2.4
Årlig energiforbruk (kWt/år) 281
Lydnivå, dB(A) 40
Lydnivåklasse C
Sikkerhet ved strømavbrudd (t) 11.7
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Frysekapasitet, kg/24t 16.5
Klimaklasse SN-N-ST-T
PNC 925 052 574

EAN-kode 7332543723423
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