ENN2854COW 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.
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
råvaror.

Håll kött och fisk fräscha längre - upp till dubbla
hållbarhetstiden
Kylen är utrustad med FreshZone - en
lågtemperaturlåda som håller en lägre temperatur än
resten av kylen. Förläng hållbarheten på till exempel
kött och fisk genom att förvara det här.

Fler produktfördelar :
• Stilren LCD-display med touchkontroller för full kontroll över funktioner och
temperaturreglering
• Funktionen ActionFreeze (snabbinfrysning) bevarar vitaminer, konsistensen
och smaken i din mat
• A++ energieffektivitet – för fantastiska resultat och lägre driftskostnader

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1772 x 540
x 549
•FrostFree - automatisk avfrostning
•TasteGuard® luftfilter
•Elektronisk styrning med LCD display
•LED-belysning
•TwinTech bevarar dina råvaror längre
•Separat styrning för frysen och kylen
•För helintegrering, installation med
glidskenor
•Fläkten cirkulerar luften och ger en
jämnare temperatur i kylen
•Shoppingfunktion
•Fast Freeze
•Semesterfunktion
•Larm vid hög temperatur
•Ljus -och ljudlarm för öppen dörr och
hög temperatur
•Kylskåpshyllor: 2 Fullbreda + 1 Flexihylla , Härdat glas med list fram -och
baktill
•Fryshyllor: 2, Fullbredd, Glas
•Fryslådor: 3 , Transparent plast
•Små grönsakslådor kyl: 2 , Transparent
plast
•Mycket tyst: endast 39 dB

• Produktmått H x B x D, mm : 1772x540x549
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 1780x560x550
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Sladdlängd, (ca) m : 2.4
•Spänning, V : 230-240
•Total effekt, W : 140
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Energieffektivitetsklass : A++
•Energiförbrukning, kWh per år : 228
•Förvaringsvolym kyl, liter : 192
•Förvaringsvolym frys, liter : 61
•Antal kompressorer : 1 + ventil
•Avfrostning : FrostFree
•Antal termostater : 2
•Fläkt : FreeStore
•Snabbkylning : Ja
•Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång
•Typ av kontrollpanel : Touch
•Placering kontrollpanel : I toppanelen
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 10
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 21
•Färg : Vit
•Köldmedium : R600a
•EAN-kod : 7332543249480
•Färg : White
•Produkttyp : Inbyggd Kyl/frys 177.2 cm Med FrostFree och A++
•Partnerkod : All Open

Integrerad kylfrys med
automatisk avfrostning
och låg
energiförbrukning. I
kylen finns en fläkt som
hjälper till att hålla en
jämnare temperatur - du
behöver alltså inte tänka
så mycket på var du
väljer att placera dina
matvaror.
Snickeriluckorna
monteras med
glidskenor.
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