Fryseskab
EUF2748AOW

Slip fri for at afrime dit fryseskab
FrostFree-systemet sørger for at holde fryseren fri for rim, så den aldrig skal
afrimes. Du sparer tid og penge, takket være det miljøvenligt A+ energimærke.

Fryseskab i høj kvalitet med selvafrimende fryser, takket være NO FROST
teknologien. Skabet har elektronisk temperaturstyring og indvendig LED lys.
Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner
Se i hver krog af din fryser med moderne LED lys
Tjek indholdet i din fryser vha. førsteklasses LEDteknologi. Dette energibesparende belysningssystem
giver fremragende overblik.

Serverer iskolde drinks - når det skal gå stærkt
Mangler du afkølede forfriskninger? Sæt drinks i
fryseren, og aktiver DrinksChill-funktionen. Det giver
dine drinks et iskoldt skud, så de hurtigt er klar til at
servere - selv på kort tid.

Lynindfrysning bevarer alt det gode
SuperFrys-funktionen indfryser friske madvarer
hurtigere, så vitaminer, konsistens, smag og alle de
sunde egenskaber bevares bedre.

Sikkerhed for opbevaring ved den rette temperatur
Der er ingen grund til at bekymre sig om temperaturen i fryseren. Skulle det
ske, at temperaturen stiger, giver TempAlert besked med en advarselslampe
og et signal.
Plads til mere
Organiser nemt dine frostvarer i vores varierede størrelse fryserskuffer. Med
SpacePlus®-skuffen får du endda mere plads end i standard skuffer, og du
kan derfor nemt finde plads til større portioner.

• Elektronisk temperaturstyring med LCD display
• FrostFree - automatisk afrimning
• Visuel og akustisk døralarm
• Visuel og akustisk temperaturalarm
• 1 pære, Indvendig LED lys
• Hurtig indfrysningsfunktion med automatisk temperaturskift
• Glashylder
• 2 fryseskuffer + 3 maxi skuffer + 1 halvdyb skuffe
• 1 nedfældelig(e) frontlåge(r)

Fryseskab
EUF2748AOW
Tekniske data
Produktserie
Installation
Farve
Dørhængsling
Energieffektivitetsklasse
Udvendige mål, HxBxD, mm
Rumindhold frys, brutto ltr
Rumindhold frys, netto ltr
Afstand til sidevæg, mm
Energiforbrug årligt, kWh
Optøningstid fra -18°C til -9°C, timer
Indfrysningskapacitet, kg/døgn
Min. omgivelsestemperatur
Lydeffektniveau, dB(A)
Klimaklasse
Håndtag
Hjul/stilleben
Kølemiddelstype
Kølemiddelsmængde, g
Ledningslængde, m
Produktnummer
EAN

600 PRO
Fritstående
Hvid
Venstrehængt, vendbar
A+
1854x595x668
280
229
70
292
15
20
10°C
42
SN-N-ST-T
Rustfri stål
Justerbare stilleben, foran, Hjul
bagerst
R600a
229
2.4
925 052 834
7332543455768

