
QR2450X Kylskåp

Utnyttja kökets utrymme på bästa sätt

Tack vare dess optimerade konstruktion har denna
produkt en ökad invändig volym utan att den tar mer
plats utvändigt.

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

Kontrollera din produkt med ett lätt tryck på dessa avancerade touchkontroller.
Feedback visas direkt på den externa kontrollpanelens tydliga LCD-display.

Produktegenskaper :

Elektronisk styrning med LCD display•
LED-belysning•
CoolMatic - snabbkylning•
Semesterläge•
Larm vid öppen dörr•
Hyllor: 4 , Härdat Glas•
Stor grönsakslåda: 2, fullbredd•
Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen

•

Teknisk data :

Mått och
installation : __________________

•

Mått H x B x D, mm : 1850x595x668•
Inbyggnadsmått Höjd, mm : 0•
Inbyggnadsmått Bredd, mm : 0•
Inbyggnadsmått Djup, mm : 0•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 10•
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 : 148•
Prestanda : __________________•
Färg : Silver m rostfri dörr och
AntiFingerPrint

•

Förvaringsvolym kyl, liter : 395•
Ljudnivå, dB(A) : 39•
Fläkt : DynamicAir•
Snabbkylning : CoolMatic•
Halvbred grönsakslåda : -•
Stor grönsakslåda : 2, fullbredd•
Speciallåda : 1, grönsakslåda med
teleskopskenor

•

Teleskopskenor : -•
Belysning : Invändig, LED•
Avfrostning, kyl : Automatisk•
Typ av kontrollpanel : Elektronisk Touch•
Placering kontrollpanel : Toppanelen•
Dörrlarm : Ljus och ljudlarm•
Övrigt : _________________•
Köldmedium : R600a•
Nettovikt, kg : 54•

Produktbeskrivning :

185 cm högt kylskåp med riktigt stort
förvaringsutrymme gör att du får plats med
allt från veckohandlingen. Skåpet är väl
utrustat med bland annat två grönsakslådor
varav en med praktiska utdragsskenor. En
fläkt cirkulerar luften vilket gör att dina
matvaror förvaras på ett säkert sätt.


