RDB424F1AW Koel-/vrieskast, vriesruimte boven
Minder ijsafzetting. Minder vaak ontdooien
De 3000-koelvriescombinatie maakt gebruik van de LowFrost-technologie om
ijsafzetting te minimaliseren met behulp van verborgen koelcircuits die
ontdooien makkelijker én minder vaak nodig maken.

LowFrost maakt ontdooien gemakkelijker en minder vaak nodig
Efficiënte koelvriescombinatie met geavanceerde Low Frost-technologie die
ontdooiing gemakkelijker en minder vaak nodig maakt door het gebruik van
verborgen koelcircuits die de vorming van rijp en ijs tot een minimum beperken.

Vijf jaar garantie, maximale gemoedsrust
Voor jouw gemoedsrust, wordt de compressor
geleverd met vijf jaar garantie, die de arbeidskosten,
transportkosten, kosten voor het verwijderen en
bijvullen van gas, algemeen onderhoud en
servicekosten dekt.

Meer voordelen :
• Stel de bewaarfuncties in met de elektronische regeling.
• Groentelade over de volle breedte om lange producten efficiënt te bewaren.
• De ingebouwde LED-verlichting verlicht elke hoek.

Kenmerken :

Technische gegevens :

Productbeschrijving :

• Netto inhoud koelruimte: 164 L
•Netto inhoud vriesruimte: 41 L
•Elektronische temperatuurregeling
•LED interieurverlichting
•Zeer stil: slechts 39 dB
•Automatische ontdooiing van de
koelruimte
•Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar
•Kleur: wit
•Leggers koelruimte: 3 , glas
•Lades koelruimte: 1 , transparant
•Leggers diepvriezer: 1, glas
•Stevige leggers van veiligheidsglas
•Verstelbare voetjes
•Eierrekje: 1 rekje voor 6 eieren
•Flexi-space: verwijderbare glazen
leggers in de vriesruimte

• Afmetingen (HxBxD) in mm : 1434x550x547
•Energieklasse : A+
•Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 217
•Netto inhoud koelgedeelte (L) : 164
•Netto inhoud chill zone (L) : 0
•Netto inhoud vriesgedeelte (L) : 41
•Vriestechnologie : Statisch
•Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) : 19
•Invriescapaciteit (kg/24u) : 2
•Klimaatklasse : SN-N-ST
•Geluidsniveau (dB) : 39
•Installatie : Vrijstaand
•Totale netto inhoud (L) : 205
•Kleur : wit
•Aansluitwaarde (W) : 110
•Voltage (V) : 230
•Zekering : 10
•Lengte aansluitsnoer (m) : 2.5
•PNC Code : 925 992 226

Combi top, 144 x 55 cm,
205L+41L, elektronisch,
statisch, wit, compressor
met 5 jaar garantie

