
ATB49E1AW Diepvrieskast

Ruim voldoende in één keer bewaren.

De 3000-diepvriezer met OptiSpace biedt ideale bewaarmogelijkheden voor het
hele gezin, met een overvloed aan ruimte tussen de rekken. De drank-, koel-
en vriesbakken kunnen alle eenvoudig worden losgemaakt, voor optimale en
praktische bewaring.

Plenty in één keer bewaren. Met OptiSpace.

De grote opslagplaats van de koelkast is ideaal voor gezinnen, vanwege de
overvloed aan ruimte tussen de rekken. De drank-, koel- en vriesbakken
kunnen allemaal worden losgemaakt. Voor optimaal en praktisch bewaren.

Beheer functies en temperatuur met de elektronische regeling

De elektronische regeling biedt de mogelijkheid om de temperatuur en andere
bewaarfuncties nauwkeurig aan te passen. Deze efficiënte diepvrieskast geeft
u ook direct informatie over uw aanpassingen via het digitale bedieningspaneel.

Meer voordelen :
MaxiBox, een volledig uittrekbare lade voor de optimale opslag van
levensmiddelen.

•

De vriezerfunctie Frostmatic maakt snel invriezen mogelijk, zodat de
voedingsstoffen behouden blijven.

•

Kenmerken :

Netto inhoud: 90 L•
Elektronische temperatuurregeling•
Geluidsniveau: slechts 41 dB•
Frostmatic-functie voor snel invriezen•
Visueel en akoestisch
temperatuuralarm

•

Diepvrieslades: 1 Maxi + 1 + 1/2 ,
transparant

•

Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar•
Voet apparaat: Verstelbare voetjes,
vooraan

•

Manuele ontdooiing•
Jaarlijks energieverbruik: 145 kWu•
Klimaatklasse: SN-N-ST-T•
Invriesvermogen (kg/24u): 14•
Snelvriesfunctie met automatische
terugkeer naar de normale instellingen

•

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
24

•

Andere kenmerken: Dooiwaterafvoer•
Kleur: wit•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x599x635•
Energieklasse : A++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 145•
Netto inhoud vriesgedeelte (L) : 90•
Vriestechnologie : Statisch•
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) : 24•
Invriescapaciteit (kg/24u) : 14•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Geluidsniveau (dB) : 41•
Installatie : Vrijstaand•
Diepte bij open deur : 1135•
Breedte bij open deur : 590•
Kleur : wit•
Aansluitwaarde (W) : 120•
Voltage (V) : 230-240•
Zekering : 10•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
PNC Code : 933 014 872•

Productbeschrijving :

Tafeldiepvriezer, 85 x 60
cm, 90L, elektronisch,
statisch, wit


