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

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

No Frost, for alltid
No Frost-teknologien hindrer isdannelse i fryseren din, så du aldri trenger å 
avrime den igjen. Den blir dermed mer hygienisk og enklere å rengjøre, og du 
får mer plass til oppbevaring av ingrediensene du er glad i.

Fryser med No Frost-teknologi som hindrer isdannelse, så du aldri trenger å 
avrime den igjen. FastFreeze-systemet fryser ferske matvarer raskere så 
vitaminer, tekstur, smak og alle sunne kvaliteter bevares bedre. Med den 
spesialdesignet MaxiBox-skuffen for lagring som passer selv de største 
ingrediensene i fryseren kan du

No Frost, for alltid
No Frost -teknologi forhindrer is i å bygge seg opp i fryseren, så du trenger 
aldri å avrime den igjen. Gjør det mer hygienisk og lettere å rengjøre, samtidig 
som du får ekstra plass til å lagre ingrediensene du liker.

Fordeler og Egenskaper

• Elektronisk styring og LCD-display
• FrostFree fryser med automatisk avriming
• Lys- og lydsignal for varsling av åpen dør
• Lys- og lydsignal for varsling av høy temperatur
• Fryserbelysning: Ceiling, Innvendig. LED.
• FastFreeze hurtiginnfrysing som automatisk går tilbake til normal temperatur
• Glasshyller i fryseren
• Fryseskuffer: 1 Full Width + 3 Maxi Drawers + 1 Half Depth, Gjennomsiktig 
plast
• Frysehyller med front: 2, Transparent plast
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Serie 700
Energieffektivitetsklasse F
Totalt fryservolum, liter 253
Dørfarge Hvit
Sidefarge Hvit
Installering Frittstående
Dørhengsling Venstre - kan hengsles om
Utvendige mål HxBxD (mm) 1860x595x635
Avstand til vegg, pga håndtak ,mm 70
CustomFlex Nei
No Frost FrostFree
Fasong på dør Kurvet
Type håndtak Bluefire
Hjul/ben Justerbare ben, Front, Bakre faste hjul
Kjølevæske R600a
Kjølemiddelmengde (g) 56
Lengde på kabel (m) 2.4
Årlig energiforbruk (kWt/år) 299
Lydnivå, dB(A) 41
Lydnivåklasse C
Sikkerhet ved strømavbrudd (t) 6
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Frysekapasitet, kg/24t 13.7
Klimaklasse SN-N-ST-T

PNC 925 052 654
EAN-kode 7332543809554

Produktspesifikasjon
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