
KFN 29683 D brws

Fritstående køle-/fryseskab XL
med eksklusiv glaslåge, PerfectFresh Pro og FlexiLight.

• Professionel opbevaring – længere
friskhed med PerfectFresh Pro

• Individuelt indstillelig
glashyldebelysning med FlexiLight

• Ingen tilisede frysevarer – undgå helt
afrimning med NoFrost

• Mere plads og komfort takket være
XL indvendigt rum

EAN: 4002515639153 / Materialenummer: 10243110

Design
Fritstående •
Dørens yderposition til højre
Hængslingsside kan ændres •
Betjeningskomfort
Netværkstilslutning med Miele@home •
Nødvendigt ekstraudstyr Miele@home XKS 3100 W
Friskhedssystem PerfectFresh Pro
ComfortClean •
DynaCool •
NoFrost •
DuplexCool •
XL indvendigt •
VarioRoom •
SoftClose •
SelfClose •
Hjælp til døråbning Click2open
Silence-system •
Styring
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling FreshTouch
Køledel kan frakobles •
SuperKøl •
SuperFrost •
Antal temperaturzoner 3
Sabbat-mode •
Party-mode •
Holiday-mode •
QuickCool-timer •
Køleskab/-zone
Højdeindstillelige hylder i sikkerhedsglas •
Antal hylder 3
deraf belyst 2
Flaskehylde i krommetal •
Antal PerfectFresh-skuffer 2
Antal dørhylder til konserves 2
Dørhylde til flasker 1
Effektivitet og holdbarhed
Energieffektivitetsklasse (A - F) D
Energiforbrug pr. år i kWh 227,76
Energiforbrug pr. 100 L i 24 h i kWh 0,624
Sikkerhed
Lås •
Akustisk døralarm •
Akustisk temperaturalarm fryseskab •
Optisk døralarm •
Optisk temperaturalarm •
Visning af netudfald i fryseskab •

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=10243110
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Tekniske data
Produktbredde i mm 600
Produkthøjde i mm 2.010
Produktdybde i mm 685
Vægt i kg 102,8
Klimaklasse SN-T
Kølezone i l 247
4-stjernet fryseboks 104
PerfectFresh-zone i l 101
Nettokapacitet i alt i l 350
Opbevaringstid ved fejl 16
Frysekapacitet i h/kg 9,0
Lydniveauklasse (A-D) C
Lydniveau i dB(A) re1pW 36
Strømforbrug i A 1.400
Spænding i V 220-240
Sikring i A 10
Frekvens i Hz 50-60
Tilslutningsledningens længde i m 2,2
Medfølgende tilbehør
Smørboks •
Æggebakke •
Active AirClean-filter •
Fryselegeme •
Isterningbakke •

se næste side for yderligere informationer...
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KFN29683D obsidIansort, KFN29683D brillanthvid,
KFN29233D bb, KFN29283D bb, KFN29493DE edt/cs set
fra oven, (skitse) (*fodnote)

*De medfølgende afstandsholdere skal anvendes for at
opnå det angivne energiforbrug. Herved øges
produktdybden med ca. 1,5 cm.
Produktet er fuldt funktionsdygtigt uden anvendelse af
afstandsholderne, men forbruger lidt mere energi.

KFN29683D obsidIansort, KFN29683D brillanthvid,
KFN29233D bb, KFN29283D bb, KFN29493DE edt/cs
(skitse) (*fodnote)

*De medfølgende afstandsholdere skal anvendes for at
opnå det angivne energiforbrug. Herved øges
produktdybden med ca. 1,5 cm.
Produktet er fuldt funktionsdygtigt uden anvendelse af
afstandsholderne, men forbruger lidt mere energi.

KFN29233D bb, KFN29283D bb, KFN29683D
obsidiansort, KFN29683D brillanthvid (monteringsskitse)

*De medfølgende afstandsholdere skal anvendes for at
opnå det angivne energiforbrug. Herved øges
produktdybden med ca. 1,5 cm.
Produktet er fuldt funktionsdygtigt uden anvendelse af
afstandsholderne, men forbruger lidt mere energi.


