
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.

Electronic Dual Touch Control. Finjusteres med en berøring
Ta fullstendig kommando over hver kjøleskap-funksjon med Electronic Dual 
Touch Control. Panelet og LED-skjermen gir enkel tilgang til temperatur og 
generelle innstillinger. Finjuster alt med presisjon for overlegen lagring av mat.

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.

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

Ultimat avkjøling uten uttørking. TwinTech® No Frost.
TwinTech® No Frost kombiskap beskytter smaken av hver ingrediens. 
Overlegen i forhold til standard NoFrost med separat kjøling av kjøle- og 
frysedel. Avansert teknologi kombinerer to kjølesystemer for kjøleskap og 
fryser. Fryseren er 'no frost'. Fuktigheten i kjøleskapet holdes optimal og 
resulterer i 60 prosent mindre tap av

TwinTech® No Frost beskytter matkvalitet. 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 er 
fullstendig 'no frost'. Optimal fuktighet i kjøleskapet beskytter uttørking av 
ingredienser. 60 prosent

For fuktige ingredienser. Den ultimate avkjølingen uten uttørking.

TwinTech® No Frost beskytter matkvalitet. 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 er 
fullstendig 'no frost'. Optimal fuktighet i kjøleskapet beskytter uttørking av 
ingredienser. 60 prosent

Fordeler og Egenskaper

• Automatisk avriming av frysedelen
• Automatisk avriming av kjøledelen
• DynamicAir luftsirkulasjon
• 0°-sone(r): No
• Lys- og lydsignal for varsling av høy temperatur
• Lys- og lydsignal for varsling av åpen dør
• Frostmatic hurtiginnfrysning
• Flyttbare glasshyller i frysedelen
• Fryseskuffer: 3 fulle bredder, Gjennomsiktig plast
• 2 termostater for separat temperaturstyring av kjøle- og frysedel
• Kjøleskapsbelysning: 1, Internal. LED, Side, With rise-on effect
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Serie 6000 PRECISE
Energieffektivitetsklasse F
Kapasitet (L) 193/61

Installering Innbygging med glideskinnemontering 
av møbeldør

Dørfarge Hvit
Sidefarge Hvit
Dørhengsling Høyre (omhengslingsbar)
WiFi Nei
Utvendige mål HxBxD (mm) 1772x540x549
Innbyggingsmål HxBxD (mm) 1780x560x550
Kompressor/Termostat 1 + valveC/2T
Maksvekt kjøkkenfront kjøl/frys /
CustomFlex Nei
Intense cooling 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) 268
Lydnivå, dB(A) 36
Lydnivåklasse C
Sikkerhet ved strømavbrudd (t) 9

Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Frysekapasitet, kg/24t 5
Klimaklasse SN-N-ST-T
PNC 925 505 060
EAN-kode 7332543765911

Produktspesifikasjon
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