ERF3716MOX Kylskåp
Kylförvaring vid låg energi från en toppresterande
produkt
Med energimärkningen A++ får man en kombination
av utmärkt prestanda och mycket låg
energiförbrukning.

FreeStore® - jämnare temperatur håller maten
fräsch
Tack vare att luften fördelas i kylen får du en jämnare
temperatur och slipper tänka på var du ställer dina
matvaror.

Få ut mer av din produkt - SpacePlus™
SpacePlus™ erbjuder dig högsta tänkbara interna
kapaciteten samtidigt som produkten är av
standardmått, så att du enkelt kan förvara alla dina
matvaror.

Fler produktfördelar :
• Flaskhyllan ger utrymmesbesparande förvaring av fem flaskor

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Superkabinett
•Höjd x Bredd X Djup (mm): 1800 x 595
x 623
•Manuell styrning
•LED-belysning
•Flaskhylla
•Stor grönsakslåda: 1, fullbredd
•Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen
•Enkel att öppna
•AntiFingerPrint motverkar avtryck
•Mycket tyst: endast 38 dB

• Produktmått H x B x D, mm : 1800x595x623
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 1850x600x600
•Färg : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Avstånd till sidovägg, mm : 10
•Sladdlängd, (ca) m : 2.3
•Spänning, V : 230
•Total effekt, W : 50
•Säkring, A : 10
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Energieffektivitetsklass : A++
•Energiförbrukning, kWh per år : 110
•Förvaringsvolym kyl, liter : 350
•Fläkt : FreeStore
•Snabbkylning : •Stor grönsakslåda : 1, fullbredd
•Speciallåda : 1, Flexible Pull Out
•Teleskopskenor : 1, Ja
•Belysning, kyl : LED-lampa
•Avfrostning, kyl : Automatisk
•Typ av kontrollpanel : Manuell
•Placering kontrollpanel : Bakom dörren
•Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint
•Nettovikt, kg : 67
•Köldmedium : R600a
•EAN-kod : 7332543453450
•Produkttyp : Freestanding Upright Refrigerator
•Product Partner Code : All Open

Mycket energibesparade
kyl med
energieffektivitetsklass
A++. Praktisk inredning
med bland annat en stor
grönsakslåda, en flyttbar
Flexible Pull Out på
skenor och en
utrymmesbesparande
flaskhylla. FreeStore ger
jämnare temperatur i
kylen. Superkabinett
bidrar till låg ljudnivå och
lång hållbarhet.

