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

Kompressor med fem års garanti
Nyd den totale tryghed ved at vide, at kompressoren 
har fem års garanti. Garantien dækker fejl, der ikke 
skyldes udefrakommende forhold. 

Praktisk opbevaring af mere.
Gennemsigtig grøntsagsskuffe i fuld bredde med plads 
til store og lange ting. Køb, hvad du vil, velvidende, at 
du har plads til store ting i dit køleskab. 

God plads med OptiSpace
Vores OptiSpace køleskab har god plads både på og mellem hylderne. Men 
skulle du mangle plads kan hylderne nemt tages ud eller flyttes rundt efter dine 
behov.

Energirigtigt lille køleskab med lækkert og lyst interiør samt LED lys. Skabet 
har hylder i panserglas, der let kan tørres af, samt stor og rummelig 
grøntsagsskuffe.

Mange opbevaringsløsninger
Der er altid plads til dine madvarer med OptiSpace. Masser af 
opbevaringsmuligheder gør det nemt at finde plads til større ting. Hvis du har 
brug for mere plads, kan du fjerne hylderne.

Fordele og funktioner

• 1 køleskabspære, Traditionel køleskabsbelysning
• Selvafrimende køleskab
• Antal køleskabshylder: 2 stk. i fuld bredde, Panserglashylder med spildkant
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Serie/Tema 300 SERIES
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse E
Rumindhold køl, ltr 134
CustomFlex -
TasteGuard -
Antal hylder, køl 2 stk. i fuld bredde
Særlige hylder -
Skuffetype 1 skuffe
ExtraChill skuffe No
0°C skuffer -
Energiforbrug, kWh/år 91
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveau, dB(A) 38
Lydniveauklasse C
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 34
Betjening Mekanisk drejeknap
Håndtag, type Seam
Installation Fritstående
Dør, type Flad
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 845x560x575

Ledningslængde, m 2,5
Hjul/stilleben Justerbare stilleben, foran
Produktnummer 923 421 174
EAN 7332543740246
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