
QR2210W Kylskåp

A++ – 25 % mer energieffektiv än A+

Bevara maten med större energieffektivitet - med denna kyl med A++-klass.
Energiklass A++ är 25 % mer energieffektiv än energiklass A+.

Ta fullständig kontroll över alla inställningar med
de avancerade touchkontrollerna
Kontrollera din kyl med ett lätt tryck på dessa
avancerade touchkontroller. LCD-displayen visar
dessutom omedelbart feedback för de aktuella
inställningarna.

Säker och utrymmesbesparande flaskförvaring

Detta kylskåp har en fullbred flaskhylla som ger säker och trygg förvaring för
dina flaskor, utrymmesbesparande och praktiskt.

Fler produktfördelar :
Fullbred grönsakslåda som rymmer många typer av föremål•

Produktegenskaper :

Mycket tyst: endast 38 dB•
Automatisk avfrostning i kyldelen•
Belysning kyl: LED i toppanelen•
Ägghållare: 1 hållare för 6 ägg•
Hyllor: 4 , Glashylla med silverfront•
Flaskhylla•
Skjutbar flaskhylla•
Stor grönsakslåda: 1, fullbredd•
CoolMatic-funktion för snabb kylning av
färskvaror

•

Semesterläge•
Ljud och ljuslarm vid öppen dörr•
Dörrhängning: Höger och omhängbar•
Fötter: Justerbara fötter, Ja•
Färg: Vit•

Teknisk data :

Mått H x B x D, mm : 1800 x 595 x 623•
Inbyggnadsmått Höjd, mm : 1875•
Inbyggnadsmått Bredd, mm : 600•
Inbyggnadsmått Djup, mm : 600•
Avstånd till sidovägg, mm : 10•
Energieffektivitetsklass, A-G : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 110•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Förvaringsvolym, kyl, liter : 356•
Fläkt : -•
Snabbkylning : Ja•
Speciallåda : 1, Flexible Pull Out•
Teleskopskenor : 1, Ja•
Belysning, kyl : LED i toppanelen•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Touch•
Termometer : Elektronisk LCD•
Dörrlarm : Ljus och ljudlarm•
Temperaturlarm : -•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Total effekt, W : 50•
Spänning, V : 230 V•
Säkring, A : 10•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 67•
Produktnummer (PNC) : 927 140 140•
EAN-kod : 7332543180011•

Produktbeskrivning :

Mycket låg energiförbrukning tack vare
energiklass A++. Flexible Pull Out på
skenor för optimal förvaring. Invändig LCD-
display med touch-kontroll. Exklusiv
inredning med energisnål LED-belysning
och silverdetaljer. Superkabinett -
konstruktion som bidrar till låg ljudnivå och
lång livslängd.


