ENN2812BOW Koel-/vrieskast, vriesruimte onder
Energiebewust koelen met energie-efficiëntie A++
Met energie-efficiëntieklasse A++ combineert dit
apparaat uitstekende prestaties met een zeer laag
energieverbruik.

Legplateaus met een nieuw design om nog
makkelijker de koelkast te vullen
Dankzij het nieuwe ontwerp zijn de glazen legplateaus
breder en dieper. Meer ruimte dus bij het vullen van
de koelkast.

Gemakkelijkere toegang tot uw diepvrieswaren
Deze laden hebben transparante voorzijden, zodat u
een bepaald item snel kunt vinden. En wanneer u de
lade moet verplaatsen, maakt u gebruik van de
ergonomische handgrepen.

Meer voordelen :
• Lade met vochtigheidscontrole voor behoud van versheid
• Intelligent FreeStore® voor perfect gelijkmatige koeling in de gehele koelkast

Kenmerken :

Technische gegevens :

Productbeschrijving :

• Netto inhoud koelruimte: 196 liter
•Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
•Mechanische temperatuurregeling
•LED interieurverlichting
•Stil: slechts 36 dB
•Luchtcirculatie voor een gelijkmatige
temperatuurverdeling
•Automatische ontdooiing koelruimte
•Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar
•Kleur: wit
•Deursysteem: sleepscharnier
•Legplateaus koelruimte: 4 ,
veiligheidsglas met metallic afwerking
•Aantal koelkastlades: 2 , transparant
•Legplateaus vriesruimte: 2, volledige,
van veiligheidsglas
•Stevige legplateaus van veiligheidsglas
in koel- en vriesruimte
•Lades vriesruimte: 3 volledige breedte ,
transparant
•Eierrekje: 2 voor 6 stuks
•Toebehoren: rijpschraper
•1780 mm inbouwhoogte

• Energie-efficiëntieklasse : A++
•Netto inhoud koelruimte (liter) : 196
•Netto inhoud vriesruimte (liter) : 72
•Vriestechnologie : LowFrost
•Installatie : inbouw
•Inbouwmaten hxbxd (mm) : 1780x560x550
•Buitenmaten hxbxd (mm) : 1772x540x549
•Productgroep : Koel/vrieskast
•EU ecolabel : No
•Geluidsniveau (dB) : 36
•Netto inhoud 0°C zone (liter) : 0
•Invriesvermogen in 24 uur (kg) : 4
•Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur) : 22
•Klimaatklasse : SN-N-ST-T
•Netspanning (V) : 230-240
•Aansluitwaarde (W) : 140
•Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4
•Kleur : wit
•Kleur Engels : White
•EAN Code : 7332543275700
•Product Partner Code : All Open

Combi bottom, 177 x 54
cm, 202L+75L,
mechanisch, LowFrost,
schuiftechniek voor deur
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