S84020KMX0 Jääkaappi
Ammattitason ruoansäilytystä
Tässä kylmälaitteessa on ammattitason ProFresh -järjestelmä, joka takaa mm.
tismalleen oikean ja ihanteellisen kosteustason kaapin sisällä.
Ruokatarvikkeiden tuoreus ja ravintoarvot säilyvät pidempään.

Parasta ruoansäilytystä, tuoreimmat elintarvikkeet
MultiAir Flow -järjestelmässä kylmää ilmaa
puhalletaan suoraan ruokaan jokaiselle hyllylle, jolloin
lämpötila ja kosteustaso pysyvät vakaana kaapin
sisällä. Elintarvikkeesi säilyvät näin tuoreempana
pitempään.
A++ on energialuokaltaan 21 % tehokkaampi kuin
A+ -energialuokka.
Säilytä ruokasi energiatehokkaassa A++ kylmälaitteessa. Energialuokka A++ on
energialuokaltaan 21% tehokkaampi kuin A+ energialuokka.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
• LCD-näyttö kehittyneillä hipaisupainikkeilla
• CleanAir Control -suodatin puhdistaa ilman ja imee epämiellyttävät hajut

Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Jääkaapin käyttötilavuus 379 l
•Dynaaminen kylmennys
•Elektroninen lämpötilanohjaus LCDnäytöllä
•Automaattisulatus
•Lomatoiminto
•Coolmatic-pikajäähdytystoiminto
•Aromivahti
•Juomien pikajäähdytys
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSABVL10PC000008.png
•Avoimen oven hälytys äänellä ja
merkkivalolla
•Pulloteline
•Ovihyllyssä liukueste pulloille
•Valaistus: Katossa, LED-valaistus
•Turvalasihyllyt

• Tuoteryhmä : Jääkaappi
•Asennus/sijoitus : Vapaasti sijoitettava
•Väri : Hopea + teräsovi sormenjälkiä estävällä pinnoitteella
•ColorEnglish : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint
•Energialuokka (2010/30/EU) : A++
•Vuotuinen energiankul. (kWh, 2010/30/EU) : 115
•Jääkaapin nettotilavuus (ltr) : 379
•Pakaste- tai 0-tilalokeron nettotilavuus (ltr) : 0
•Jääkaapin sulatus : Automaattinen
•Pakastelokeron sulatus : •Ilmastoluokka (2010/30/EU) : SN-N-ST-T
•Ymp.lämpötila min. (°C, 2010/30/EU) : 10
•Äänitaso (dB(A) re 1 pW, 2010/30/EU) : 42
•Pikaviilennys : On
•Ovi auki -hälytys : Äänimerkki ja kuvake
•Lämpötilahälytys : •Jääkaapin hyllyt : Turvalasi listalla
•Hyllyt (kpl) : 4
•Vihanneslaatikko : Läpinäkyvää muovia
•Oven pullohylly : 2 täysleveää, listalla
•Kahvan tyyppi : AEG pitkä pystykahva
•Sisävalo : Katossa, LED-valaistus
•Kylmäaine : R600a
•Asennusaukon korkeus (mm) : 0
•Asennusaukon leveys (mm) : 0
•Asennusaukon syvyys (mm) : 0
•Mitat K x L x S (mm) : 1850x595x668
•Syvyys ovi avoinna (mm) : 0
•Leveys ovi avoinna (mm) : 0
•Vaadittava etäisyys seinään (mm) : 10
•Jalat/pyörät : Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana
•Jalkapoljin : •Oven kätisyys (saranat) : Oikea/vaihdettavissa
•Jännite (V) : 230
•Virtajohdon pituus (m) : 2,4
•Nettopaino (kg) : 63.1
•Tuotenumero (PNC) : 925 052 270

MultiAir Flow, LCDnäyttö yläpaneelissa,
LED-valaistus,
Coolmaticpikakylmennys,Energial
uokka A++,
Turvalasihyllyt, Korkeus
185 cm, Väri: teräs

