
EUG1005AOW Fryseskab

Opbevaring ved lavt energiforbrug

Med energimærket A++ kombinerer dette fryseskab
fortræffelige ydelser med meget lavt energiforbrug.

Defrost less often

Thanks to the integrated LowFrost system, time spent on defrosting this freezer
is kept to a minimum. So that you always can use it’s full capacity to store your
favorite ingredients.

Serverer iskolde drinks - når det skal gå stærkt

Mangler du afkølede forfriskninger? Sæt drinks i
fryseren, og aktiver DrinksChill-funktionen. Det giver
dine drinks et iskoldt skud, så de hurtigt er klar til at
servere - selv på kort tid.

Flere fordele
TempAlert advarer dig, hvis temperaturen stiger•

SuperFrys-funktionen bevarer vitaminer, konsistens og smag•

Funktioner:

Elektronisk temperaturstyring med
LCD display

•

LowFrost•
Manuel afrimning af fryseren•
Visuel og akustisk døralarm•
Visuel og akustisk temperaturalarm•
Isskraber medfølger•
Hurtig indfrysningsfunktion med
automatisk temperaturskift

•

Glashylder•

Tekniske data:

Installation : Installation•
Højde, mm : 873•
Bredde mm. : 556•
Dybde mm. : 549•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 873x556x549•
Indbygningsmål, HxBxD, mm : 880x560x550•
Installation : Fuldintegreret med fladhængsler•
Min. omgivelsestemperatur : 10°C•
Ledningslængde, m : 2.4•
Elementspænding, V : 230-240•
Frekvens, Hz : 50•
Energiklasse/forbrug : Energiklasse/forbrug•
Energieffektivitetsklasse : A++•
Energiforbrug årligt, kWh : 157•
Optøningstid fra -18°C til -9°C, timer : 20•
Klimaklasse : SN-N-ST-T•
Indfrysningskapacitet, kg/døgn : 10•
Lydeffektniveau dB(A) : 34•
Kapacitet : Kapacitet•
Rumindhold frys, brutto ltr : 99•
Rumindhold frys, netto ltr : 98•
Flere tekniske data : Flere tekniske data•
Farve : Hvid•
Farve, international : White•
Dørhængsling : Højrehængt, vendbar•
Produkttype : Fryseskab•
Fryseskuffer, antal : 4 fryseskuffer•
Antal nedfældelig(e) frontlåge(r) : Ingen•
Belysning : Ingen•

Produktbeskrivelse:

Strømbesparende
fryseskab til indbygning i
energiklasse A++. En
rummelig fryser med fire
skuffer og elektronisk
temperaturstyring for
altid korrekt temperatur.
Skulle fryseren ved et
uheld ikke være lukket
korrekt, har fryseren
også indbygget
temperatur- og
døralarm. For nem
rengøring er skabet
udstyret med glashylder,
og med SuperFrys
funktionen, kan du
lynhurtigt indfryse større
portioner af ferske
madvarer. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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