
Praktisk lagring av større mengder.
Gjennomsiktig grønnsakskuff i full bredde lagrer enkelt større og lengre 
råvarer. Handle trygt og vite at du har rom til å lagre større råvarer praktisk i 
kjøleskapet. 

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. 

Masse plass til dagligvarer med OptiSpace
Kjøleskapet har mange lagringsalternativer, både på og mellom hyllene. Hvis 
du skulle gå tom for plass, kan alle skuffene enkelt løsnes og fjernes for å 
dekke de spesifikke behovene dine.

Universalflaskeholder
Hold drikkevarene dine kalde og kjøleskapet ditt 
organisert med universalflaskeholderen. Stativet har 
plass til tre 1,5 l-flasker, eller seks bokser, og festes 
enkelt på undersiden av en glasshylle. Gir enkel tilgang 
til kjølig drikke uten å ta for mye plass.

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.

DynamicAir Technology skaper en luftstrøm som sirkulerer kjølig luft rundt i 
kjøleskapet, så det er alltid en stabil temperatur i alle hjørner. Bevarer 
ingredienser slik at de ikke mister formen eller tørker ut.

Stabil temperatur, alltid kjølig
DynamicAir Technology skaper en luftstrøm som sirkulerer kjølig luft rundt i 
kjøleskapet, så det er alltid en stabil temperatur i alle hjørner. Bevarer 
ingredienser slik at de ikke mister formen eller tørker ut.

Fordeler og Egenskaper

• FreeStore™ luftsirkulasjon
• Innredning 0°-sone: No
• Kjøleskapsbelysning: LED Bulb
• Spesialhylle for flasker
• Automatisk avriming av kjøleseksjonen
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Serie 300
Energieffektivitetsklasse F
Totalt kjølevolum, liter 390
Installering Frittstående
Dørfarge Hvit
Sidefarge Hvit
Dørhengsling Høyre (omhengslingsbar)
Utvendige mål HxBxD (mm) 1860x595x635
Avstand til vegg, pga håndtak ,mm 10
PVC-fri Nei
CustomFlex Nei
Intense cooling Nei
TasteGuard Nei
Volum, liter 390
Type avriming Auto
Hjul/ben Justerbare, Bakre faste hjul
Kjølevæske R600a
Kjølemiddelmengde (g) 38
Fasong på dør Kurvet
Type håndtak Bluefire
Lengde på kabel (m) 2.4
Årlig energiforbruk (kWt/år) 152
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydnivå, dB(A) 38
Klimaklasse SN-N-ST-T

PNC 925 052 176
EAN-kode 7332543732760

Produktspesifikasjon
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