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

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.

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

Masser af plads til madvarer med OptiSpace
Vores høje fryseskab er perfekt til familien med masser af plads både på og 
mellem hylderne. Men hvis du nogensinde mangler plads, kan fryseskufferne 
nemt tages ud efter dine behov.

Praktisk fryseskab med MaxiBox, der gør det muligt at opbevare selv de 
største madvarer. Skabet har FastFreeze system, der hurtig fryser dine 
madvarer ned og dermed bevares vitaminer og smag bedre.

Uendelige opbevaringsløsninger 
Der er altid plads til dine madvarer med OptiSpace. Masser af 
opbevaringsmuligheder gør det nemt at finde plads til større ting. Hvis du har 
brug for mere plads, kan skufferne tages ud.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
• Manuel afrimning af fryseren
• Visuel og akustisk temperaturalarm
• SuperFrys funktion
• 2 Full Width + 2 Maxi Drawers + 1 Half Depth
• 1 nedfældelig(e) frontlåge(r)
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Serie/Tema 300 SERIES
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
EAN 7332543721092
Energiklasse F
Produktnummer 925 041 189
Rumindhold frys, ltr 220
CustomFlex -
Fryseteknologi Traditionel
Energiforbrug, kWh/år 259
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 12.5
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 13.7
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 40
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 194
Håndtag Bluefire
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 70
Dørhængsling Venstrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1550x595x635

Hjul/stilleben Justerbare stilleben, Hjul bagerst
Ledningslængde, m 2,4

Tekniske data
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