S53420CNX2 Koel-/vrieskast, vriesruimte onder
Professionele technologie voor het ijsvrij
invriezen en voor langdurige versheid
ProFresh-koel/vriescombinaties maken gebruik van
professionele technologie met aparte koelsystemen.
Ze zorgen voor een ideaal klimaat in de koelkast voor
het optimaal bewaren van verse producten en zorgen
ervoor dat de diepvriezer ijsvrij blijft.

A++ klasse – 25% energiezuiniger dan klasse A+
Bewaar uw voeding nog energiezuiniger - met deze
koel/vriescombinatie uit de A++ klasse. De A++ klasse
is 25% energiezuiniger dan klasse A+.

Hou uw diepvriezer ijsvrij
Dankzij NoFrost, de beste technologie tegen
ijsvorming, weet u zeker dat uw diepvriezer nooit
ontdooid hoeft te worden.

Meer voordelen :
• Interne LED-verlichting
• MaxiBox-vrieslade voor efficiënte opslag van grote producten
• Vast flessenrek voor veilige, efficiënte flessenopslag

Kenmerken :

Technische gegevens :

Productbeschrijving :

• Elektronische temperatuurregeling met
TouchControl-bediening en LEDindicaties
•Elektronische temperatuurregeling
•Netto inhoud koelruimte: 220 L
•Netto inhoud vriesruimte: 91 L
•Automatische ontdooiing van de
koelruimte
•Stevige leggers van veiligheidsglas in
koel- en vriesruimte
•Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar
•Kleur: zilver + vingervlekvrije inox deur
•TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
voor een ideale luchtvochtigheid in
koel- en vriesruimte
•Coolmatic-functie voor het snel koelen
van vers voedsel
•NoFrost: automatische ontdooiing van
de vriesruimte
•Frostmatic-functie voor snel invriezen
•LED interieurverlichting
•Geluidsniveau: 43 dB

• Energieklasse : A++
•Netto inhoud koelgedeelte (L) : 220
•Netto inhoud vriesgedeelte (L) : 91
•Vriestechnologie : NoFrost
•Installatie : Vrijstaand
•Afmetingen (HxBxD) in mm : 1845x595x647
•Productgroep : Koel-/Vriescombinatie
•EU ecolabel award : No
•Geluidsniveau (dB) : 43
•Netto inhoud chill zone (L) : 0
•Invriescapaciteit (kg/24u) : 4
•Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) : 20
•Klimaatklasse : SN-N-ST-T
•Netspanning (V) : 230
•Aansluitwaarde (W) : 120
•Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4
•PNC Code : 925 054 264
•Kleur : zilver + vingervlekvrije inox deur
•Kleur Engels : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint
•EAN Code : 7332543322510
•Product Partner Code : All Open

Combi-bottom, 185 x 60
cm, A++, 220L+91L,
TouchControl LED,
NoFrost, vingervlekvrije
inox deuren
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