
MaxiBox giver rummelig opbevaring af dine fødevarer
Køleskabet leveres med en ekstra stor MaxiBox grøntsagsskuffe med mere 
plads til alle fødevarer. Skuffen kan trækkes helt ud, i en sikker position, med 
nem adgang til alle ting.

 Mere robust og stabil med sikkerhedsglas 
Alle hylderne er i sikkerhedsglas for optimal stabilitet og robusthed dag ud og 
dag ind – det bedste materiale til at sikre perfekt pålidelighed.

Opbevar en masse på én gang med OptiSpace
Køleskabet med OptiSpace giver ideel opbevaring for familien med et stor 
plads mellem hylderne. Grøntsagsskuffe samt hylder kan tages ud for 
overlegen og praktisk opbevaring.

Styr funktioner og temperatur med elektronisk styring
Med elektronisk styring kan du ændre temperatur og andre 
opbevaringsfunktioner præcist. Dette effektive køleskab giver dig øjeblikkelig 
feedback på det digitale kontrolpanel.

Hver hylde køles ens med DynamicAir
DynamicAir holder en konstant luftstrøm og stabil temperatur i hele 
køleskabet. Hver hylde køles ens for at undgå varme zoner. Forhindrer 
bakterievækst. Bevarer friske ingredienser.

Energirigtigt køleskab med DynamicAir, der holder dine madvarer friske i 
længere tid. Stor kapacitet og mange indretningsmuligheder. Indvendigt LED 
lys for nemt og godt overblik over køleskabets indhold. Føres hos udvalgte 
forhandlere.

Hver hylde køles ensartet
DynamicAir teknologien holder en konstant luftstrøm for at sikre en stabil 
temperatur i hele køleskabet. Hver hylde køles ens fra top til bund. Holder 
ingrediensernes friskhed og beskytter kvalitet.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstying med LCD display
• DynamicAir - ventileret køl
• Coolmatic funktion
• Visuel og akustisk døralarm
• Feriefunktion
• Lys med fade-effekt, Indvendig LED lys
• Selvafrimende køleskab
• Antal køleskabshylder: 5 stk. i fuld bredde, Foil on Plastic
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Serie/Tema 3000
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse F
Volume, liter 390
CustomFlex -
TasteGuard -
Afrimningstype (Auto / Manuel) Auto
Energiforbrug, kWh/år 152
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveau, dB(A) 38
Lydniveauklasse C
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Betjening Touch
Håndtag P10 Bar
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 10
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1860x595x635
Hjul/stilleben Justerbare stilleben, Hjul bagerst
Ledningslængde, m 2,4
Produktnummer 925 052 168
EAN 7332543724796
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