
QRT4231X Kylfrys

Professionell teknologi för isfri frysning och
längre fräschhet
ProFresh kyl-frysar använder professionell teknologi
med separata kylsystem. De upprätthåller det ideala
klimatet i kylen för optimalt bevarande av färska
livsmedel samtidigt som de säkerställer att du har
perfekt isfri förvaring i frysen.

A++-klassen – 21 % mer energieffektiv än A+-
klassen, om man jämför klasserna
Bevara maten med större energieffektivitet - med
denna A++-klassens kyl-frys. Energiklass A++ är 21 %
mer energieffektiv än A+-klassen, om man jämför
klasserna.

Perfekt färska matvaror tack vare kontrollerade
förvaringsförhållanden
Teknologin DynamicAir håller temperaturen jämnare i
kylen vilket garanterar säkrast tänkbara förvaring av
dina färska matvaror.

Fler produktfördelar :
Digitala elektroniska kontroller som låter dig styra förvaringsförhållandena•

Kyl och frys sida vid sida för alla dina färska och frysta matvaror•

Invändig LED-belysning som ger klart ljus in i minsta hörn•

Produktegenskaper :

Separat styrning för frysen och kylen•
Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen

•

CoolMatic - snabbkylning•
FrostMatic - snabbinfrysning•
Semesterfunktion•
Speciallåda: Stor grönsakslåda med
teleskopskenor

•

Praktisk flaskhylla•
Kylskåpshyllor: 2 , Härdat Glas , Ja•
Fryshyllor: 2, Glas•
Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup med
metallist , Transparent plast

•

Teknisk data :

Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 242•
Nettovolym, liter : 226•
Nettovolym frys, liter : 92•
Ljudnivå, dB(A) : 41•
HöjdxBreddxDjup, mm : 1840x595x647•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 20•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 10•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 20•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Antal kompressorer : 1 + ventil•
Antal termostater : 2•
Fläkt : Ja•
Snabbkylning : Ja•
Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång

•

Typ av kontrollpanel : Elektronisk Touch•
Placering kontrollpanel : Bakom dörren•
Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 054 847•
EAN-kod : 7332543341863•

Produktbeskrivning :

Kylfrys med stor
grönsakslåda på skenor
och låg
energiförbrukning.
DynamicAir ser till att du
får en jämnare
temperatur och det
aktiva kolfiltret hindrar
att mat tar smak av
varandra. NoFrost -
automatisk avfrostning.


