
LUC6NA24W Fryseskab

Flyt rundt på dine ingredienser efter dit behov

Hver ingrediens har sin plads i 600 CustomFlex®
fryseren. Du kan sætte de justerbare beholdere i
køleskabsdøren, som du vil. Alt passer ind fra
asparges til blåbærbakker. Du kan tage dem ud og
sætte dem på køkkenbordet.

 Justerbar opbevaring med CustomFlex®

Med CustomFlex® kan du frit indrette din fryser.
Døren har flytbare beholdere i forskellige størrelser,
så du kan indrette pladsen efter behov. Beholderne er
aftagelige. Du kan tage dem ud af fryseren for nem
adgang.

NoFrost, for altid

NoFrost-teknologien forhindrer, at der dannes is i
fryseren, så du aldrig behøver at afrime den manuelt
igen. Det er mere hygiejnisk og lettere at gøre rent, og
du får plads til at gemme dine favoritter.

Flere fordele
MaxiBox grøntsagsskuffen har plads til selv de største ting•

Skuffer og skinner er nemme at trække ud og er sikre, når de er trukket helt
ud.

•

OpenSpace designet giver nem adgang og mere opbevaringsplads.•

Funktioner:

Elektronisk temperaturstyring med
LCD display på døren

•

FrostFree - automatisk afrimning•
CustomFlex® fleksibel dørindretning•
Strømsvigtsindikator•
 LED med fade-effekt, Indvendig LED
lys

•

SuperFrys funktion•
SuperFrys funktion•
Hurtig indfrysningsfunktion med
automatisk temperaturskift

•

Frekvensstyret Inverterkompressor•
Glashylder•
 1 maxi fryseskuffe + 4 udtræksskuffer•

Tekniske data:

Installation : Fritstående•
Farve : Hvid•
Dørhængsling : Venstrehængt, vendbar•
Energieffektivitetsklasse : A++•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 1850x595x647•
Rumindhold frys, brutto ltr : 284•
Rumindhold frys, netto ltr : 241•
Afstand til sidevæg, mm : 10•
Energiforbrug årligt, kWh : 236•
Optøningstid fra -18°C til -9°C, timer : 25•
Indfrysningskapacitet, kg/døgn : 22•
Lydeffektniveau, dB(A) : 41•
Klimaklasse : SN-N-ST-T•
Kølemiddel/mængde i gram : R600a/241•
Håndtag : Rustfri stål•
Hjul/stilleben : Justerbare stilleben, foran, Hjul bagerst•
Kølemiddelstype : R600a•
Kølemiddelsmængde, g : 241•
Ledningslængde, m : 2.4•
Stikprop : EU•
Vægt brutto/netto, kg : 79/77•
Toldkode : 84184080•
Produktnummer : 925 052 937•
EAN : 7332543654888•

Produktbeskrivelse:

Selvafrimende A++
fryseskab i hvid med
energirigtig LED
belysning, der giver
besparelser på
elregningen. Skabet har
LCD display på døren,
hvor du også får adgang
til skabets elektroniske
funktioner. I frysedøren
finder du den unikke
CustomFlex
dørindretning, hvor du
kan placere boksene
efter behov for en endnu
mere fleksibel
opbevaring.
Venstrehængt. Føres
hos udvalgte
forhandlere.


