
Fugtighedskontrol for friske grøntsager
Nyd lækre grøntsager med vores skuffe med fugtstyring. Ved at styre fugten i 
luften skabes det bedste miljø til opbevaring af maden. Lukning af 
ventilationshullerne skabes de ideelle forhold for krydderurter og bladgrønt. 
Med åbne huller gøres skuffen optimal til anden  opbevaring.

Præcis opbevaring af fødevarer med intern elektronisk kontrol
Få styr på opbevaringsforholdene for dine fødevarer med intern elektronisk 
kontrol. De praktiske LED indikatorer viser dig temperaturen, og indstillingerne 
fjerner ethvert gætværk.

Konstant koldt med DynamicAir
DynamicAir sikrer en stabil temperatur indvendigt i køleskabet. Den lader kold 
luft cirkulere i køleskabet, så maden beskyttes mod opvarmning, selv når 
døren står åben.

Mindre vedligeholdelse med LowFrost
Det integrerede LowFrost-system bevarer fryserens temperatur for at 
forebygge rimdannelse. For bedre ydeevne og mindre vedligeholdelse.

ColdSense - hurtigere afkøling reducerer 
madforringelse
ColdSense bringer køle-/fryseskabet tilbage til den rette 
temperatur 40% hurtigere end standardkøleskabe efter 
åbning af døren eller tilføjelse af madvarer. Dette 
hjælper med at undgå temperaturchok for fødevarer og 
forhindrer madspild, hvilket bidrager til at reducere 
madspild med op til 20%.*

500 ColdSense køle-/fryseskab med DynamicAir og LowFrost-teknologi i 
fryseren. Skabet har elektronisk temperaturstyring, LED belysning i køl, samt 
SuperFrys-funktion i fryseren.

Mere smag, mindre madspild
500 ColdSense køle-/fryseskabet vender tilbage til den rette temperatur 40% 
hurtigere end standardkøleskabe efter åbning af døren eller tilføjelse af 
madvarer. Dette hjælper med at undgå temperaturchok for fødevarer og 
forhindre madspild, hvilket hjælper med at reducere madspild med op til 20%.*

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
• Selvafrimende køleskab
• DynamicAir - ventileret køl
• Visuel og akustisk døralarm
• Akustisk alarm for åben dør
• SuperFrys med automatisk temperaturskift
• 3 fryseskuffer
• LowFrost fryser
• Glashylder i fryseren
• Køleskabslys: 1 køleskabspære, Indvendig LED lys

500 serie Køle-/fryseskab med LowFrost 
 196/73 l, højde: 177.2 cm
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Serie/Tema 500 serie
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse F
Volume køl/frys, liter 196/73
Fryseteknologi LowFrost
CustomFlex -
IntenseCooling -
Antal kompressorer / termostater 1 / 1
Antal hylder, køl 4 stk. i fuld bredde
Særlige hylder -
Skuffetype 2 halve skuffer
ExtraChill skuffe No
0°C skuffer -
Fryseskuffer, antal 3 fryseskuffer
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 35
Energiforbrug, kWh/år 275
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 3.3
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 11.5
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 72

Håndtag, type Ingen
Installation Fuldintegreret med glideskinner
Dør, type Integreret
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Indbygningsmål, HxBxD, mm 1780x560x550
Udvendige mål, HxBxD, mm 1772x546x549

Tekniske data
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