
EC3931AOW Kummefryser

LowFrost-indfrysning

Denne kummefryser er udstyret med det intelligente
LowFrost-system, der nedsætter rimdannelsen i
fryseren med op til 80 %.

SpacePlus® udnytter den dyrebare plads til det
yderste
Takket være SpacePlus ®-kummefryserens unikke
afskærmede kondensator kan du få mest muligt ud af
pladsen. Det sparer op til 30 cm i bredden uden at gå
på kompromis med den store indvendige kapacitet.

Opbevaring ved lavt energiforbrug med et
topydende produkt
Med dens energieffektivitetsmærke A++ sparer denne
fantastiske energisparer 25% mere på
energiomkostningerne end klasse A+ modeller - og
det, mens den samtidig leverer ydeevne i top.

Flere fordele
Akustisk og visuel TempAlert alarm som advarer dig, hvis temperaturen stiger•

Funktioner:

LowFrost teknologi - mindre afrimning•
SuperFrys funktion•
Kurveudstyr: 4 kurve•
Indvendig belysning•
Vakuumudligning for nem åbning af låg•
Visuel signal hvis temperaturen er for
høj

•

Visuel og akustisk temperaturalarm•
Mulighed for låsning af låg med nøgle•
Afløb til afrimning•
Skjult kondensator•
Skjult fryse fordamper•
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Tekniske data:

Installation : Installation•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 876x1611x665•
Højde, mm : 876•
Bredde mm. : 1611•
Dybde mm. : 665•
Kapacitet : Kapacitet•
Rumindhold frys, brutto ltr : 378•
Rumindhold frys, netto ltr : 368•
Energiklasse/forbrug : Energiklasse/forbrug•
Energieffektivitetsklasse : A++•
Energiforbrug årligt, kWh : 241•
Indfrysningskapacitet, kg/døgn : 29•
Lydeffektniveau dB(A) : 43•
Flere tekniske data : Flere tekniske data•
Produkttype : Kummefryser•
Min. omgivelsestemperatur : 0°C•
Klimaklasse : SN-N-ST-T•
Hjul/stilleben : Hjul•
Elementspænding, V : 230-240•
El-tilslutning, amp. : 10•
Frekvens, Hz : 50•
Ledningslængde, m : 1.6•

Produktbeskrivelse:

Topmodel. Bred men
alligevel med ekstra lavt
energiforbrug og høj
kapacitet, der trods sin
smalle udvendige mål,
er særles rummelig
indvendigt, takket være
SpacePlus teknologien.
Model med flere kurve
er inkl. som standard og
har flere praktiske
funktioner.


