
EN3855MOW Køle-/fryseskab

TwinTech® FrostFree med FreeStore® for længere
friskhed i smag og konsistens
Electrolux TwinTech® FrostFree teknologi med
FreeStore® garanterer optimal fugt i køleskabet.
Maden bevarer den friske smag og konsistens
længere pga. det uafhængige luftkølesystem i
køleskabet og den frostfrie fryser.

Opbevaring ved lavt energiforbrug

Med energimærket A++ kombinerer dette produkt
fortræffelig ydelse med et meget lavt energiforbrug.

Fremragende overblik med moderne LED lys

Tjek indholdet i dit køle-/fryseskab vha. førsteklasses
LED-teknologi. Dette energibesparende
belysningssystem giver et fremragende overblik.

Flere fordele
Intelligent FreeStore® for perfekt køling overalt i køleskabet•

FreshZone® 15% koldere til opbevaring af kød, fisk og pålæg•

SpacePlus ®-fryserskuffer, så du kan se fryserens indhold•

Funktioner:

Elektronisk temperaturstyring•
Elektronisk temperaturstyring med LED
indikatorer

•

Selvafrimende fryser•
Selvafrimende køleskab•
FreeStore™•
SuperKøl•
SuperFrys med automatisk
temperaturskift

•

TasteGuard® kulfilter•
Feriefunktion•
Flaskehylde•
 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe•
FreshZone® skuffe•
To termostater•
Glashylder i fryseren•

Tekniske data:

Installation : Installation•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 2000x595x647•
Højde, mm : 2000•
Bredde mm. : 595•
Dybde mm. : 647•
Installation : Fritstående•
Dørhængsling : Højrehængt, vendbar•
Min. omgivelsestemperatur : 10°C•
Afstand til sidevæg, mm : 20•
Ledningslængde, m : 2.4•
Elementspænding, V : 230•
Frekvens, Hz : 50•
Energiklasse/forbrug : Energiklasse/forbrug•
Energieffektivitetsklasse : A++•
Energiforbrug årligt, kWh : 254•
Optøningstid fra -18°C til -9°C, timer : 20•
Klimaklasse : SN-N-ST-T•
Indfrysningskapacitet, kg/døgn : 10•
Lydeffektniveau dB(A) : 41•
Kapacitet : Kapacitet•
Brutto volume køl/frys, ltr : 273/111•
Netto volume køl/frys, ltr : 265/92•
Flere tekniske data : Flere tekniske data•
Produkttype : Køle-/fryseskab•
Farve : Hvid•
Farve, international : White•
Hjul/stilleben : Justerbare stilleben, foran, hjul bagerst•
Antal termostater : 2•
Belysning : Topmonteret LED lys•
Belysning : Ingen•
Fryseskuffer, antal : 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe•
Antal nedfældelig(e) frontlåge(r) : Ingen•

Produktbeskrivelse:

Strømbesparende A++
køle- fryseskab. Dette
ekstra høje kombiskab i
høj kvalitet, har foruden
sit markante, lave
energiforbrug, en
selvafrimende
NOFROST fryser, flere
elektroniske funktioner
samt ventileret køl, der
øger holdbarheden af
dine madvarer.


