
Fryser med LED-kvalitetsbelysning
Få fantastisk overblik med fryserens integrerede LED-belysning. De diskrete, 
energieffektive pærer lyser klart op i hele fryserummet. De forbruger ti gange 
mindre energi end standardpærer.

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

Vælg fryserindstillinger med elektronisk betjening
Du kan justere fryserens indvendige temperatur med den elektroniske 
betjening, og altid få præcis feedback fra LCD-displayet.

Altid plads med MaxiBox
Den specialdesignede MaxiBox-skuffe sikrer fantastisk opbevaring af selv de 
største ting. Det betyder, at du nemt og effektivt kan organisere din fryser og få 
plads til lige det du ønsker at fryse ned.

NoFrost, altid
NoFrost-teknologien forhindrer, at der dannes is i fryseren, så du aldrig 
behøver at afrime den manuelt igen. Det er mere hygiejnisk og lettere at gøre 
rent, og du får ekstra plads til at opbevare dine foretrukne ingredienser.

Selvafrimende fryseskab i stål, der forhindrer isdannelse, så du undgår selv at 
skulle afrime. Skabet har elektronisk temperaturstyring og indvendig LED lys, 
der giver et godt overblik. Med de 3 store MaxiBox skuffer har du rigeligt af 
plads, selv til de større madvarer.

NoFrost, altid
NoFrost-teknologien forhindrer, at der dannes is i fryseren, så du aldrig 
behøver at afrime den manuelt igen. Det er mere hygiejnisk og lettere at gøre 
rent, og du får ekstra plads til at opbevare dine foretrukne ingredienser.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LCD display
• NoFrost - automatisk afrimning
• Visuel og akustisk døralarm
• Visuel og akustisk temperaturalarm
• LED med fade-effekt, LED
• SuperFrys funktion
• Glashylder
• 1 fryseskuffe + 3 maxi skuffer + 1 halvdyb skuffe
• 2 nedfældelig(e) frontlåge(r)
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Serie/Tema 700 serie  PRO
Farve, front Rustfrit stål med Antifingerprint
Farve, sider Grå
EAN 7332543733996
Energiklasse F
Produktnummer 925 052 604
Rumindhold frys, ltr 253
CustomFlex -
Fryseteknologi FrostFree
Energiforbrug, kWh/år 299
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 15.5
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 6
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 41
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 61
Håndtag, type Bluefire
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 70
Dørhængsling Venstrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1860x595x635

Hjul/stilleben Justerbare stilleben, foran, Hjul 
bagerst

Ledningslængde, m 2,4
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