
QRT4222W 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++ – 25 % mer energieffektiv än A+

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

Klart och jämnt ljus som lyser in i varje hörn i
kylskåpet
LED-teknologi är framtiden inom belysning. Inne i kyl-
frysen ger lysdioderna klart ljus in i kylskåpets minsta
hörn.

Produktegenskaper :

NoFrost•
ProFresh NoFrost - perfekt matförvaring•
CoolMatic - snabbkylning•
FrostMatic - snabbinfrysning•
Praktisk flaskhylla•
Kylskåpshyllor: 3 , Härdat Glas , Ja•
Fryshyllor: 2, Glas•
Fryslådor: 2 fullbeda, 1 halvdjup ,
Transparent plast

•

Små lådor: 2 , Extra hög transparent plast,
Extra djup transparent plast

•

Teknisk data :

Mått och
installation : __________________

•

Mått H x B x D, mm : 1845x595x647•
Inbyggnadsmått Höjd, mm : 0•
Inbyggnadsmått Bredd, mm : 0•
Inbyggnadsmått Djup, mm : 0•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 70•
Sladdlängd, ca meter : 2.4•
Spänning, V : 230 V•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Energi : ________________•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 242•
Prestanda : __________________•
Färg : Vit•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4•
Förvaringsvolym kyl, liter : 226•
Förvaringsvolym frys, liter : 92•
Ljudnivå, dB(A) : 43•
Antal kompressorer : 1•
Antal termostater : 1•
Fläkt : -•
Snabbkylning : Ja•
Styrning av
infrysningsautomatik : Touchknapp med
automatisk återgång

•

Typ av kontrollpanel : Elektronisk Touch•
Placering kontrollpanel : Invändigt•
Dörrlarm : -•
Temperaturlarm : -•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 20•
Övrigt : _________________•

Produktbeskrivning :

Kyl-frys med ProFresh ger hög luftfuktighet
i kylen och på så vis håller matvarorna sig
fräscha längre. Bekvämt och
energibesparande med automatisk
avfrostning i både kyl och frys. Välplanerad
inredning med bland annat två rymliga
grönsakslådor, flaskhylla och LED-
belysning.


