ERG1402AOW Kjøleskap
Kjølelagring med lav energi fra et produkt som
presterer maksimalt
Med rangeringen A++ for energieffektivitet,
kombinerer dette produktet utmerket ytelse med svært
lave forbruksverdier.

Hold grønnsakene dine friske og sprø til du
trenger dem
Fuktighetskontrollen i skuffen sørger for korrekt
oppbevaring, slik at matvarene dine beholder sin sprø
friskhet lenger.

Full oversikt i kjøleskapet med moderne LEDbelysning
Få full oversikt over alt du har i kjøleskapet ved hjelp
av premium LED-teknologi. Det energibesparende
lyssystemet vil holde gjennom hele skapets levetid.

Produktfordeler:
• Flyttbare glasshyller med halv dybde gir maksimal fleksibilitet for oppbevaring

Produktegenskaper:

Spesifikasjoner:

Produktbeskrivelse:

• For helintegrert dør-til-dør-installasjon
•Netto kapasitet: 137 l
•Elektronisk temperaturregulator med
indikatorlamper
•Automatisk avriming av kjøleseksjonen
•ActionCool hurtigkjøling
•Kjøleskapsbelysning: 1, Internal. LED,
Side, With rise-on effect
•880 mm built-in height
•Ekstremt stille: bare 36 db

• Produktklasse : Kjøleskap
•Installering : Innbygging med DoorOnDoor montering av
møbeldør
•Farge : Hvit
•Color : Hvit
•Energiklasse : A++
•Energiforbruk/år : 95
•Netto kjøledel (ltr) : 137
•Net capacity star compartment (l) : 0
•Avtining kjøledel : Automatisk
•Type of defrosting star compartment : None
•Klima Klasse : SN-N-ST-T
•Laveste omgivelsestemperatur : - 15
•Lydnivå dB(A) : 33
•Temp.stigning til -9°C ved strømbrudd (t) : 0
•Quick Chill : Ja
•Alarm ved åpen dør : Nei
•Alarm : Nei
•Hylletype : Glass med oppkant bak
•Shelves Refrig nø of : 2 Full Width + 1Flexi shelf
•Drawers Refrig type of : Transparent Plast
•Flaskehylle : 1 Full Width transparent
•Type håndtak : Ingen
•Innfrysingskapasitet kg/døgn : 0
•Belysning i kjøledel : 1, Internal. LED, Side, With rise-on effect
•Kjølevæske : R600a
•BI dimensions HxWxD in mm : 880x560x550
•Nisjemål , høyde : 880
•Innbyggingsmål (bredde)mm : 560
•Nisjemål dybde i mm : 550
•Dimensjoner : 873x556x549
•Ben : Fixed feet
•Pedal Opening : No
•Dørhengsling : Høyre (omhengslingsbar)
•Tilkoblingseffekt, w : 80
•Volt : 230
•Sikring(A) : 10

Integrert kjøleskap med
hurtigkjølingsfunksjonen
ShoppingMode, som
raskt kjøler ned skapet
etter at døren har stått
åpen en stund. Den
innvendige LEDbelysningen gir deg full
oversikt over innholdet i
kjøleskapet. Praktisk,
fleksibel innredning gjør
det enkelt å organisere
innkjøpene.
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