
Pålitelige hyller med sikkerhetsglass
De sterke hyllene i kjøleskapet er laget av sikkerhetsglass, som er kjent for sin 
holdbarhet. Og hvis det er søl, kan det enkelt rengjøres med en fuktig klut. 

Premium LED-belysning i kjøleskapet
Få perfekt oversikt med kjøleskapets integrerte LED-belysning. De diskrete, 
energieffektive pærene gir et sterkt lys over hele plassen. Forbruker ti ganger 
mindre energi enn standard belysning.

Jevn avkjøling, med DynamicAir
DynamicAir sørger for at innemiljøet i kjøleskapet har en stabil temperatur. Det 
fungerer ved å sirkulere kjølig luft i hele skapet, noe som betyr at selv når 
døren er åpen, er maten beskyttet mot oppvarming.

Velg kjøleskapinnstillinger med Electronic Control
Electronic Controls lar deg justere den innvendige temperaturen i kjøleskapet, 
mens LCD-skjermen viser til enhver tid presise tilbakemeldinger.

Naturens smaker. Beskyttet. Med TwinTech No 
Frost
TwinTech No Frost – intelligent dobbelt kjølesystem for 
optimal fuktighet for matvarene. Overlegen i forhold til 
standard NoFrost med separat kjøling av kjøle- og 
frysedel. Fryseren unngår isdannelse. Kjøleskapet 
opprettholder riktig fuktighet som resulterer i 60 % 
mindre tap av matmasse med

Ultimat avkjøling uten uttørking med TwinTech® No Frost, maten tørker ikke 
ut, og ingen is i fryseren. DynamicAir opprettholder konstant luftstrøm for å 
garantere stabil temperatur i hele kjøleskapet. De sterke hyllene i kjøleskapet 
er laget av sikkerhetsglass, som er kjent for sin holdbarhet.

Hydrert. Saftig. Sunn. Avansert dobbel-kjøling.
TwinTech® No Frost kombiskapet beskytter matkvalitet. Intelligent dobbelt 
kjølesystem for optimal fuktighet for matvarene. Overlegen i forhold til standard 
NoFrost med separat kjøling av kjøle- og frysedel. Fuktigheten i kjøleskapet 
opprettholdes på et ideelt nivå for å unngå uttørking av maten. 60 prosent 
mindre tap av masse

Fordeler og Egenskaper

• Automatisk avriming av frysedelen
• Automatisk avriming av kjøledelen
• FreeStore™ luftsirkulasjon
• 0°-sone(r): No
• ActionCool hurtigkjøling
• Spesialhylle for flasker
• Fryseskuffer: 2 stk full bredde + 1 halv dybde, Gjennomsiktig plast
• Glasshyller i frysedel
• Kjøleskapsbelysning: Innebygd belysning, Internal. LED
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Serie 600 PRO
Energieffektivitetsklasse E
Kapasitet (L) 220/93
Installering Frittstående
Dørfarge Hvit
Sidefarge Hvit
Dørhengsling Høyre (omhengslingsbar)
WiFi Nei
Utvendige mål HxBxD (mm) 1850x595x647
Kompressor/Termostat 1C/1T
Maksvekt kjøkkenfront kjøl/frys /
Avstand til vegg, pga håndtak ,mm 20
PVC-fri Nei
CustomFlex Nei
Intense cooling Shopping-function
No Frost FrostFree
Fasong på dør Kurvet
Type håndtak Bluefire
Hjul/ben Justerbare, Front, Bakre faste hjul
Kjølevæske R600a
Kjølemiddelmengde (g) 91
Lengde på kabel (m) 2.4
Årlig energiforbruk (kWt/år) 243
Lydnivå, dB(A) 43
Lydnivåklasse D

Sikkerhet ved strømavbrudd (t) 12.2
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Frysekapasitet, kg/24t 4.6
Klimaklasse SN-N-ST-T
PNC 925 054 583
EAN-kode 7332543729180
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