
RMB76311NX Køle-/fryseskab

Opbevar din mad med et udvidet udsyn

Dette køle-/fryseskab med franske døre har en udvidet kapacitet, så du kan
opbevare endnu mere mad bedre, og de franske døre giver dig et hurtigt
overblik. Det gør planlægning af måltider og indkøb mere enkelt.

Opbevar med præcision

Hold produktet ved den ideelle temperatur. Vælg mellem 0, 3 eller 5 °C i
kølekuffen for at bevare ingrediensernes smag, vitaminer og konsistens. Med
LED lyset finder du hurtigere de rigtige madvarer.

Tag styringen på din madopbevaring

Se og kontrollér, hvad der sker indvendigt i dit køle-/fryseskab med disse
tydelige og præcise udvendige knapper.

Flere fordele
Koldt vand fra den integrerede vanddispenser•

Dør og håndtag med professionel antifingerprint-finish i rustfrit stål•

NoFrost: Den bedste isfri teknologi, der fås•

Funktioner:

Twist&Serve isterningebakke•
Vanddispenser med vandtank•
Selvafrimende fryser•
Selvafrimende køleskab•
DynamicAir - ventileret køl•
Visuel og akustisk temperaturalarm•
Coolmatic•
Frostmatic•
Feriefunktion•
 1 stor udtræksskuffe med 2
udtræksskuffer indeni

•

To termostater•
Køleskabslys: Indvendig LED lys•
Fryserlys: Indvendig LED lys•

Tekniske data:

Installation : Fritstående•
Farve : Dør i rustfrit stål med AntiFingerPrint og sølvfarvede sider•
Dørhængsling : Højre og venstrehængt•
Energieffektivitetsklasse : A+•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 1776x912x765•
Energiforbrug årligt, kWh : 410•
Brutto volume køl/frys, ltr : 436/194•
Netto volume køl/frys, ltr : 417/119•
Antal termostater : 2•
Min. omgivelsestemperatur : 10°C•
Optøningstid fra -18°C til -9°C, timer : 12•
Indfrysningskapacitet, kg/døgn : 10•
Klimaklasse : SN-N-ST-T•
Lydeffektniveau dB(A) : 43•
Kølemiddel/mængde i gram : R600a/65•
Hjul/stilleben : Justerbare stilleben, Hjul•
Ledningslængde, m : 2•
EAN : 7332543527601•
Produktnummer : 925 993 187•

Produktbeskrivelse:

Ekstra rummeligt køle-
/fryseskab med franske
døre i køl og fryser med
udtræksskuffe og
isterningebakke.
Selvafrimende
NOFROST fryser med to
udtræksskuffer.
Køleskabet har den
bedste ventileret
køleteknologi, effektivt
LED lavenergibelysning
og en 0° zone
kuldeskuffe med varieret
temperaturstyring
mellem 0-3°. Et godt
køle/fryseskabet mange
gode
opbevaringsmuligheder.
Føres hos udvalgte
forhandlere.
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