
KD 26052

Fritstående køle-/fryseskab
med VarioRoom og ComfortClean for større fleksibilitet og nem rengøring.

• Optimal og vedligeholdelsesfri
indvendig belysning med LED

• Dørhylder kan rengøres i
opvaskemaskinen – ComfortClean

• Fleksibel forøgelse af fryserummet –
VarioRoom

• Nem og manuel betjening

EAN: 4002515552711 / Materialenummer: 10078660

Design
Fritstående •
Dørens yderposition til højre
Hængslingsside kan ændres •
Betjeningskomfort
Nødvendigt ekstraudstyr Miele@home XKS 3100 W
ComfortClean •
ComfortFrost •
VarioRoom •
Styring
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling Drejeknap
Antal temperaturzoner 2
Køleskab/-zone
Højdeindstillelige hylder i sikkerhedsglas •
Antal hylder 3
deraf delbare 1
Opbevaringsboks til smør og ost •
Antal dørhylder til konserves 3
Dørhylde til flasker 1
Effektivitet og holdbarhed
Energieffektivitetsklasse (A - F) F
Energiforbrug pr. år i kWh 240,17
Energiforbrug pr. 100 L i 24 h i kWh 0,657
Tekniske data
Produktbredde i mm 550
Produkthøjde i mm 1.612
Produktdybde i mm 630
Vægt i kg 56,5
Klimaklasse SN-ST
Kølezone i l 212
4-stjernet fryseboks 54
Nettokapacitet i alt i l 265
Opbevaringstid ved fejl 18
Frysekapacitet i h/kg 3,0
Lydniveauklasse (A-D) C
Lydniveau i dB(A) re1pW 38
Strømforbrug i A 1.400
Spænding i V 220-240
Sikring i A 10
Frekvens i Hz 50
Tilslutningsledningens længde i m 2,4
Medfølgende tilbehør
Isterningbakke •

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/privat

se næste side for yderligere informationer...

http://www.miele.dk/privat/getProductDetail.htm?mat=10078660


KD 26052

Fritstående køle-/fryseskab
med VarioRoom og ComfortClean for større fleksibilitet og nem rengøring.

KD26052 (skitse) (*fodnote)

*De medfølgende afstandsholdere skal anvendes for at
opnå det angivne energiforbrug. Herved øges
produktdybden med ca. 3,5 cm.
Produktet er fuldt funktionsdygtigt uden anvendelse af
afstandsholderne, men forbruger lidt mere energi.

KD26052ws, KD28052ws, (skitse) (*fodnote), set fra oven

*De medfølgende afstandsholdere skal anvendes for at
opnå det angivne energiforbrug. Herved øges
produktdybden med ca. 3,5 cm.
Produktet er fuldt funktionsdygtigt uden anvendelse af
afstandsholderne, men forbruger lidt mere energi.


