
Perfekt fersk mat med Frostmatic
Frostmatic-funksjonen aktiverer maksimal frysekraft slik at ferske råvarer fryser 
så raskt som mulig. Fryseren går deretter tilbake til normal innstilling.

10-års trygghet
10-års garanti på inverter kompressoren gir deg 
maksimal trygghet. Garantien inkluderer arbeids-, 
transport-, gassfjerning og påfylling, generelt 
vedlikehold og servicekostnader.

Finjuster innstillingene med det elektroniske berøringspanelet
Ha full kontroll over alle funksjonene til fryseren med elektronisk 
berøringskontroll. Panelet og LED-skjermen gir enkel tilgang til temperatur og 
generelle innstillinger. Finjuster alt med presisjon for overlegen matlagring.

Hold fryseren isfri med No Frost
NoFrost betyr at du slipper avriming. Den holder 
fryseren isfri, slik at du alltid kan være sikker på at den 
yter maksimalt.

NoFrost betyr at du slipper avriming. Den holder fryseren isfri, slik at du alltid 
kan være sikker på at den yter maksimalt. I tillegg aktiverer Frostmatic-
funksjonen maksimal frysekraft slik at ferske råvarer fryser så raskt som mulig. 
Panelet og LED-skjermen gir enkel tilgang til temperatur og generelle 
innstillinger.

No Frost for alltid
No Frost hindrer at is bygger seg opp i fryseren. Ytelsen kompromitteres aldri 
og maten bevares bedre enn noen gang.

Fordeler og Egenskaper

• NoFrost-fryser med automatisk avriming
• Lys- og lydsignal for varsling av åpen dør
• Lys- og lydsignal for varsling av høy temperatur
• Flexi-Space uttakbare glasshyller i fryseren
• Frostmatic hurtiginnfrysing
• Av/på-knapp med barnelås
• Fryseskuffer: 5 full bredde, Gjennomsiktig plast
• Frysehyller med front: 2, Transparent plast
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Serie 7000 PRECISE
Energieffektivitetsklasse F
Totalt fryservolum, liter 204
Dørfarge Hvit
Sidefarge Hvit

Installering Innbygging med glideskinnemontering 
av møbeldør

Dørhengsling Høyre (omhengslingsbar)
Utvendige mål HxBxD (mm) 1772x540x549
Innbyggingsmål HxBxD (mm) 1780x560x550
PVC-fri Nei
CustomFlex Nei
No Frost NoFrost
Fasong på dør Integrert
Type håndtak Ingen
Kjølevæske R600a
Kjølemiddelmengde (g) 48
Lengde på kabel (m) 2.4
Årlig energiforbruk (kWt/år) 292
Lydnivå, dB(A) 39
Lydnivåklasse C
Sikkerhet ved strømavbrudd (t) 7.9
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Frysekapasitet, kg/24t 15.7
Klimaklasse SN-N-ST-T

PNC 922 782 038
EAN-kode 7332543737581

Produktspesifikasjon
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