
Kan tilpasses enhver smag med CustomFlex®
Lækre og friske madretter kræver nem adgang til friske 
ingredienser. Med CustomFlex® kan du organisere 
dine madvarer i køleskabet, præcis som du vil. Byt 
hurtigt og nemt om på boksene for at udnytte pladsen 
bedst muligt. Køleskabet, der tilpasser sig din smag.

Opbevar rigeligt på én gang. Med OptiSpace.
Dette innovative køleskab med OptiSpace byder på masser af 
opbevaringsmuligheder og rigelig plads mellem hylderne. Skufferne kan alle 
nemt tages ud og sættes i igen, for ubesværet og bekvem opbevaring.

Hurtig døråbning. Ubesværet adgang
Nem adgang til køleskabet med QuickDoorOpener-
systemet. Køleskabet understøtter aktivt åbningen med 
et system, som skubber døren udad, når der trækkes i 
håndtaget.

Højt specificeret køleskab i stål med ventileret køleteknologi MultiFlow. 
Særdeles fleksibel indretning med de unikke CustomFlex bokse i døren. Med 
filter til at fjerne stærke lugte fra eksempelvis løg og ost samt QuickDoor 
døråbner for nem åbning af døren hver gang. Føres hos udvalgte forhandlere.

Stabil temperatur. Til beskyttelse af fødevarekvalitet. Med MultiFlow
MultiFlow beskytter madkvaliteten og sikrer stabil temperatur i hele køleskabet. 
Flere luftkanaler fordeler kold luft og holder en stabil temperatur. Kvaliteten af 
dine ingredienser er beskyttet hele tiden.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring
• MultiFlow - ventileret køl
• CustomFlex® fleksibel dørindretning
• Coolmatic funktion
• Visuel og akustisk døralarm
• Lys med fade-effekt, Indvendig LED lys
• Flaskehylde
• QuickDoor døråbner
• Selvafrimende køleskab
• Kombi glashylde i køl fordelt 50/50
• Antal køleskabshylder: 4 stk. i fuld bredde + 1 stk. i halv dybde, Plast med 
folie
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Serie/Tema 7000 serie  FLEXI
Farve, front Rustfrit stål m/antifingerprint
Farve, sider Grå
Energiklasse E
Rumindhold køl, ltr 359
CustomFlex Ja
TasteGuard -

Antal hylder, køl 4 stk. i fuld bredde + 1 stk. i halv 
dybde

Særlige hylder 1 stk. flaskehylde
Skuffetype 2 skuffer + 2 udtræksskuffer
ExtraChill skuffe No
Antal 0°C skuffer -
Energiforbrug, kWh/år 118
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveau, dB(A) 39
Lydniveauklasse C
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 50
Betjening Touch
Håndtag, type P10 Bar QDO
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 10

Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1850x595x653
Ledningslængde, m 2,4
Hjul/stilleben Justerbare stilleben, Hjul bagerst
Produktnummer 925 052 419
EAN 7332543788767
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