EN3441JOW Kylfrys
TwinTech® FrostFree bevarar smak och
konsistens
Electrolux TwinTech® FrostFree-teknik garanterar en
optimal luftfuktighetsnivå i kylen. Matvarorna bevarar
sin fräscha smak och konsistens mycket längre tack
vare de oberoende luftkylningssystemen i kylen och
den frostfria frysen.

Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning
Överblicka innehållet i din produkt med modern LEDteknik. Denna energisnåla belysnings ger dig utmärkt
sikt.

Lådan som ger dig perfekt överblick
När din frys är full kan det vara svårt att hitta vad man
letar efter. Med SpacePlus®-lådan får du en snabb
överblick över allt däri.

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1845 x 595
x 647
•FrostFree - automatisk avfrostning
•Elektronisk styrning
•TwinTech bevarar dina råvaror längre
•Shoppingfunktion
•Fast Freeze
•Kylskåpshyllor: 2 , Härdat Glas
•Praktisk flaskhylla
•Fryshyllor: 2, Glas
•Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup ,
Transparent plast
•Små grönsakslådor kyl: 2 , Extra djup
transparent plast, Extra hög
transparent plast
•Ljudnivå: endast 43 dB

• Produktmått H x B x D, mm : 1845x595x647
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Avstånd till sidovägg, mm : 20
•Sladdlängd, (ca) m : 2.4
•Spänning, V : 230
•Total effekt, W : 120
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Energieffektivitetsklass : A+
•Energiförbrukning, kWh per år : 304
•Förvaringsvolym kyl, liter : 220
•Förvaringsvolym frys, liter : 91
•Antal kompressorer : 1
•Avfrostning : Frost Free
•Antal termostater : 1
•Fläkt : •Snabbkylning : Ja
•Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång
•Typ av kontrollpanel : Touch
•Placering kontrollpanel : Invändigt
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 20
•Färg : Vit
•Köldmedium : R600a
•Produktnummer (PNC) : 925 054 294
•EAN-kod : 7332543341764
•Färg : White
•Product Partner Code : All Open

Kylfrys i stilren design
med automatisk
avfrostning. Kylens LEDbelysning är både
hållbar och sprider ett
bra ljus. Hyllorna i
säkerhetsglas går att
flytta till olika höjder
beroende på vad du
förvarar. Tre
genomskinliga lådor i
frysen som gör det
enkelt att hitta det man
ska ta fram.
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