
Perfekt frisk mad med Frostmatic
Frostmatic-funktionen aktiverer den maksimale frysekraft, så dine friske 
madvarer nedfryses så hurtigt som muligt. Fryseren vender derefter tilbage til 
dens normale indstilling.

Soft Closing døren giver en jævn og lydsvag lukning hver gang.
Nøjagtigt udformede Soft Closing dørhængsler forhindrer utilsigtet åbning af 
fryserdøren, der ellers kan føre til spildt energi og fordærvet mad, ved at sikre 
en beskyttet, sikker og stille oplevelse, når døren lukkes.

10 års ro i sindet
Ti års garanti på kompressoren giver ubetinget ro i 
sindet. Garantien omfatter fejl, der ikke skyldes 
udefrakommende forhold.

Elektronisk touchbetjening i toppen giver præcis kontrol af 
indstillingerne.
Med det responsive og klare display kan du præcist indstille temperaturen, og 
ubesværet få adgang til fryserfunktioner med den elektroniske touchbetjening i 
toppen.

Hold din fryser isfri med NoFrost
NoFrost betyder nul afrimning. Fryseren holdes isfri, så 
du altid kan være sikker på maksimal ydeevne.

Fuldintegreret fryseskab med NoFrost og SoftClose. Skabet er touch betjent, 
har elektronisk temperaturstyring, alarm for døråbning og høj temperatur. Med 
forskellige størrelser fryseskuffer kan du hurtigt og nemt organisere 
frostvarerne på netop din måde. Føres hos udvalgte forhandlere.

NoFrost for evigt.
NoFrost forhindrer isopbygning i fryseren. Ydeevnen bringes aldrig i fare, og 
din mad bevares bedre end nogensinde.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med touchbetjening
• NoFrost - automatisk afrimning
• Visuel og akustisk døralarm
• Visuel og akustisk temperaturalarm
• Flexi-Space glashylder
• Frostmatic med automatisk temperaturskift
• Børnesikring af tænd/sluk-knappen
• 5
• 2 nedfældelig(e) frontlåge(r)
• SoftClose på døren

7000 serie med NoFrost selvafrimning 
 Indbygnings Fryseskab 176.9 cm F

ABE818F6NC
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Serie/Tema 7000 serie  PRECISE
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
EAN 7332543715572
Energiklasse F
Produktnummer 922 784 044
Rumindhold frys, ltr 204
CustomFlex -
Fryseteknologi NoFrost
Energiforbrug, kWh/år 292
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 16.5
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 8
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 39
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 48
Håndtag, type Ingen
Installation Fuldintegreret med fladhængsler
Dør, type Integreret
Lågevægt frys, max, kg 49
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Indbygningsmål, HxBxD, mm 1780x560x550

Udvendige mål, HxBxD, mm 1769x556x549
Ledningslængde, m 2,4
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