
Pålidelige hylder med sikkerhedsglas
Solide hylder i køleskabet i sikkerhedsglas, kendt for sin holdbarhed. Hvis du 
kommer til at spilde på glasset, kan du nemt tørre det af med en fugtig klud. 

Bevar perfekt konsistens med FastFreeze
FastFreeze-systemet fryser hurtigt friske madvarer, så vitaminer, konsistens, 
smag og alle de sunde vitaminer bevares bedre.

Nem betjening med elektronisk touchbetjening
Elektronisk touchbetjening giver nem adgang til 
køleskabets indstillinger og funktioner, så du kan styre 
temperaturen afhængigt af dine behov. Ultimativ 
betjening lige ved hånden.
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TwinTech® No Frost – maden holdes hydreret og saftig
Afrim aldrig fryseren takket være TwinTech® No Frost. Dets dobbelte 
kølesystem holder maden 60% mere hydreret end køleskabe med én 
fordamper.* Ved ikke at bruge tør fryserluft bevarer den ideel luftfugtighed og 
forhindrer, at maden tørrer ud.*

Køle-/fryseskab med ventileret køl, NoFrost fryser og lavt energiforbrug. Dette 
kombiskab har en god og rummelig indretning med mange muligheder. Skabet 
har LED belysning, der givet et godt overblik. Føres hos udvalgte forhandlere.

Holder maden saftig og hydreret
600 TwinTech® No Frost køle-/fryseskab holder maden 60% saftigere end 
køleskabe med én fordamper. Dens dobbelte kølesystem opretholder den 
ideelle luftfugtighed og forhindrer, at maden tørrer ud. Det sikrer også, at du 
aldrig skal afrime din fryser igen.*

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
• NoFrost selvafrimende fryser
• Selvafrimende køleskab
• DynamicAir - ventileret køl
• Visuel og akustisk døralarm
• SuperKøl
• SuperFrys med automatisk temperaturskift
• Flaskehylde
• 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe
• Glashylder i fryseren
• Køleskabslys: Indvendig LED lys, Indvendig LED lys
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Serie/Tema 600 serie  PRO
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse E
Volume køl/frys, liter 220/93
Fryseteknologi FrostFree
CustomFlex -
IntenseCooling -
Antal kompressorer / termostater 1 / 1
Antal hylder, køl 2 stk. i fuld bredde
Særlige hylder -
Skuffetype 2 halve skuffer
ExtraChill skuffe No
0°C skuffer -
Fryseskuffer, antal 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe
Lydniveauklasse D
Lydniveau, dB(A) 43
Energiforbrug, kWh/år 243
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 4.6
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 12.2
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 91

Håndtag, type Bluefire
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 20
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1850x595x647
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