
Pålidelige hylder med sikkerhedsglas
Solide hylder i køleskabet i sikkerhedsglas, kendt for sin holdbarhed. Hvis du 
kommer til at spilde på glasset, kan du nemt tørre det af med en fugtig klud. 

Bevar perfekt konsistens med FastFreeze
FastFreeze-systemet fryser hurtigt friske madvarer, så vitaminer, konsistens, 
smag og alle de sunde vitaminer bevares bedre.

Effortless control with Touch Electronic Controls
Touch Electronic Controls provide easy access to the 
fridge's settings and functions, so you can manage the 
temperature depending on your needs. Ultimate control 
at your fingertips.
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Mindre vedligeholdelse med LowFrost
Det integrerede LowFrost-system bevarer fryserens temperatur for at 
forebygge rimdannelse. For bedre ydeevne og mindre vedligeholdelse.

Køle-/fryseskab i hvid, som med sit lave energiforbrug, er med til at give dig 
besparelser på din strømregning. Køledelen har god LED belysning for godt 
overblik over indholdet. Fryser med Lowfrost-teknologi, som reducerer 
isdannelsen markant, så du ikke skal afrime fryseren så ofte. Højrehængslet.

Mere smag, mindre madspild
500 ColdSense køle-/fryseskabet vender tilbage til den rette temperatur 40% 
hurtigere end standardkøleskabe efter åbning af døren eller tilføjelse af 
madvarer. Dette hjælper med at undgå temperaturchok for fødevarer og 
forhindre madspild, hvilket hjælper med at reducere madspild med op til 20%.*

Fordele og funktioner

• Selvafrimende køleskab
• Flaskehylde
• 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe
• LowFrost fryser
• Glashylder i fryseren
• Køleskabslys: Indvendig LED lys
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Serie/Tema 500 serie
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse E
Volume køl/frys, liter 195/110
Fryseteknologi LowFrost
CustomFlex -
IntenseCooling -
Antal kompressorer / termostater 1 / 1
Antal hylder, køl 2 stk. i fuld bredde
Særlige hylder -
Skuffetype 2 halve skuffer
ExtraChill skuffe No
0°C skuffer -
Fryseskuffer, antal 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 40
Energiforbrug, kWh/år 233
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 5.2
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 18
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 109

Håndtag, type Bluefire
Installation, type Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 20
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1750x595x647
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