
LED-belysning oplyser hvert hjørne
Den indvendige LED-belysning giver et diskret, blødt lys, som fordeler sig 
jævnt i hele køleskabet. Derudover er LED-pærer mindre og mere 
energieffektive end standardpærer – et mere bæredygtigt valg.

Perfekt frisk mad med Frostmatic
Frostmatic-funktionen aktiverer den højeste fryserstyrke, så dine friske 
madvarer indfryses så hurtigt som muligt. Fryseren vender derefter tilbage til 
dens normale indstilling.

LowFrost gør afrimning nemmere og mindre hyppig
Effektivt køle-/fryseskab med avanceret LowFrost-teknologi, som gør afrimning 
nemmere og mindre hyppig ved hjælp af skjulte kølekredse, der minimerer 
frostdannelse.

Intern elektronisk betjening. For kølepræcision
Den interne elektroniske betjeningsfunktion giver dig fuld kontrol over 
opbevaringsforholdene for din mad. LED-indikatorerne viser dig 
temperaturindstillingen tydeligt for bekvem justering og betjening.

ColdSense - beskytter fødevarer med hurtig køling
ColdSense bringer køleskabet tilbage til den rette 
temperatur 40% hurtigere, end standardkøleskabe, 
efter åbning af døren eller ilægning af fødevarer. Den 
hurtige køling hjælper med at undgå temperatur-chok 
og fordærvelse af mad og reducerer madspild med op 
til 20%.*

Fuldintegreret køle-/fryseskab med LowFrost teknologi, hvilket betyder at du 
ikke skal afrime fryseren så ofte. Køleskabet er udstyret med 
energibesparende LED lys samt to rummelige grøntsagsskuffer.

Køler hurtigere. Mindre spild
5000 ColdSense-køle-/fryseskabet vender tilbage til den rette temperatur 40% 
hurtigere, end standardkøleskabe, efter åbning af døren eller ilægning af 
fødevarer. Den hurtige køling hjælper med at undgå temperatur-chok og 
fordærvelse af mad og reducerer madspild med op til 20%.*

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
• Selvafrimende køleskab
• Visuel og akustisk døralarm
• Akustisk alarm for åben dør
• Frostmatic
• Flexi-Space glashylder
• 3
• LowFrost fryser
• Køleskabslys: 1 køleskabspære, Indvendig LED lys, med fade-effekt
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Serie/Tema 5000 serie
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse F
Volume køl/frys, liter 196/72
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
Antal 0°C skuffer -
Antal fryseskuffer 3
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 35
Energiforbrug, kWh/år 272
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 3.9
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 1772x548x549

Tekniske data

5000 ColdSense Køle-/fryseskab 177.2 cm

SCB618F3LS

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRF170DE00005.jpg
https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/37f0aacc-ad34-4947-b599-77e5ad264c8d/E4RM3Q/0bbafb75-e927-45b9-b91c-faadc5628b64/ORIGINAL/0bbafb75-e927-45b9-b91c-faadc5628b64.pdf

