
Ruime lade over de volle breedte voor groenten met 
een lange, onregelmatige vorm
Een ruime groentelade over de volle breedte, 
ontworpen om alles wat je koopt te bewaren. Zelfs 
onregelmatig gevormde, langere groenten passen nu 
gemakkelijk. Van komkommers tot selderij, alles past in 
deze groentelade.

 Robuuster, stabieler. Met veiligheidsglas 
Voor een optimale stabiliteit en robuustheid in het dagelijkse gebruik zijn alle 
leggers gemaakt van veiligheidsglas – het beste materiaal om een perfecte 
betrouwbaarheid te garanderen.

Bewaar meer in één keer met OptiSpace.
De grote opslagplaats van de koelkast is ideaal voor het hele gezin, met een 
overvloed aan ruimte tussen de leggers. De groentelade, koel- en vriesbakken 
kunnen allemaal worden uitgehaald, voor optimaal en praktisch bewaren.

Eendeurskoelkast, 125 x 55 cm, mechanisch, wit

Ruim voldoende in één keer bewaren. 
De koelkast met OptiSpace biedt ideale bewaarmogelijkheden voor het hele 
gezin, met een overvloed aan ruimte tussen de rekken. De drank-, koel- en 
vriesbakjes kunnen alle eenvoudig worden losgemaakt, voor optimale en 
praktische bewaring.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 240.6 L
• Geluidsniveau: slechts 38 dB
• Automatische ontdooiing van de koelruimte
• LED interieurverlichting
• Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
• Leggers koelruimte: 4, Foil on Plastic
• Laden koelruimte: 1
• Voet apparaat: Verstelbare voetjes, vooraan
• Design met gewelfde deur
• Lades 0° zone: No

• Luchtcirculatie voor homogene temperatuur  in de koelkast

• Eierrekje: 1 rekje voor 6 eieren
• Kleur: wit
• Verlichting: LED
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Afmetingen (HxBxD) in mm 1250x550x630
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 130

Netto inhoud koelgedeelte (L) 
(EU2017/1369) 240.6

Vriesvak Geen
Klimaatklasse (EU2017/1369) SN-N-ST-T
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 38
Installatie Vrijstaand
Netto inhoud koelgedeelte (L) 
(EU2017/1369) 241

Diepte bij open deur 1135
Breedte bij open deur 590
Kleur deur(en) wit
Kleur zijkant wit
Aansluitwaarde (W) 100
Voltage (V) 230
Zekering 10
Lengte aansluitsnoer (m) 1.6
PNC Code 933 009 726

Technische specificaties
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