
Kompressorn har 10 års garanti
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti. 

Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg
Skydda kvaliteten och smaken på ost och pålägg i Extra Chill-lådan. Lådan 
håller en lägre temperatur än resten av kylskåpet tack vare en aktiv cirkulation 
av kall luft.

Snygg och elegant med DesignLine
Kyl-frysens eleganta design kompletterar det moderna köket perfekt med sina 
rena linjer och design. Så du kan njuta av en helt sömlös finish.

Justerbar förvaring med CustomFlex® 
Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i 
kylskåpet helt och hållet efter önskemål. Insidan på 
dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan 
anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och 
med löstagbara så att du kan ta bort dem från kylskåpet 
för enkel åtkomst.

TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning
TwinTech® No Frost intelligenta dubbelkylningssystem bibehåller fukten i 
ingredienserna. Kyl och frys kyls oberoende av varandra, med No Frost-
system som är överlägset standardmodeller. I frysen bildas ingen frost. Med 
TwinTech® No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 60 % 
mindre massaförlust i maten.

Varje livsmedel har sin plats i 600 CustomFlex® kyl-frysen. Facken i 
kylskåpets dörr kan flyttas eller tas bort helt efter önskemål. Från en bunt 
sparris till en kartong med blåbär, allt får plats enkelt.

Håller maten saftig
600 TwinTech® No Frost Kyl-frys håller maten 60 % saftigare än kylskåp med 
en evaporator. Dess dubbla kylningssystem  - kyl och frys kyls oberoende av 
varandra - upprätthåller den ideala fuktigheten och avhåller maten från att 
torka ut. Det betyder även att du aldrig behöver avfrosta frysen igen.

Produktfördelar

• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• Multiflow
• Shoppingfunktion
• Fast freeze function with automatic return to normal
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Separat styrning för frysen och kylen
• Belysning kyl: LED i toppanelen
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Serie och Tema 600 FLEX
Volym Kyl/Frys, l 266/101
Typ av dörr Flat
HöjdxBreddxDjup, mm 2010x595x650
Installation Fristående
Dörrhängning Höger och omhängbar
Energiklass E
Antal Kompressorer/Termostater 1K/2T
Maxvikt luckor kyl/frys -
CustomFlex Ja
Snabbkylning Shopping-funktion
Avfrostningsteknik NoFrost
Typ av handtag Integrerat
Hjul Justerbara fötter, Hjul
Köldmedel R600a
Köldmedel vikt 45
Sladdlängd, (ca) m 2.5
Energiförbrukning, kWh per år 250
Ljudnivå, dB(A) 42
Ljudklass D
Säkerhet vid strömavbrott, h 10
Min. omgivande temperatur, °C 10
Infrysningskapacitet, kg/dygn 8
Klimatklass SN-N-ST-T
Färg Rostfritt Stål  med Antifingerprint

Färg sida Grå
Produktnummer (PNC) 925 993 301
EAN-kod 7332543733293

Tekniska specifikationer
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