
RKB539F1DX Koelkast

Elke legplank. Gelijkmatig gekoeld

De DynamicAir-technologie houdt een constante luchtstroom in stand om een
stabiele temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Elke legplank
gelijkmatig gekoeld, van onder tot boven. Houdt producten langer goed en
beschermt hun kwaliteit.

Elke legplank gelijkmatig gekoeld. Met DynamicAir

DynamicAir houdt een constante luchtstroom in stand om een stabiele
temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Elke legplank gelijkmatig
gekoeld om warmere zones te voorkomen. Voorkomt bacteriegroei. Houdt
levensmiddelen vers.

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.

Meer voordelen :
Beheer de bewaarfuncties met de elektronische regeling.•

Leggers van veiligheidsglas garanderen een stabiele, robuuste opbergruimte.•

MaxiBox, een volledig uittrekbare lade voor optimale opslag van
levensmiddelen.

•

Kenmerken :

Netto inhoud koelruimte: 387 L•
Elektronische temperatuurregeling met
LCD-display

•

Zeer stil: slechts 38 dB•
Automatische ontdooiing van de
koelruimte

•

DynamicAir: luchtcirculatie voor
homogene temperatuur in de koelkast

•

Vakantie-functie•
Visueel en akoestisch alarm bij open
deur

•

LED interieurverlichting•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van vers voedsel

•

Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar•
Stevige leggers van veiligheidsglas•
Leggers koelruimte: 4 , glas•
Laden koelruimte: 2•
Speciaal flessenrek om flessen te
koelen

•

Voet apparaat: Verstelbare voetjes,
Vaste wieltjes achteraan

•

Luchtcirculatie voor homogene
temperatuur in de koelkast

•

Eierrekje: 1 rekje voor 6 eieren•
Kleur: grijs + vingervlekvrije inox deur•
Verlichting: Plafond, LED•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 1860x595x635•
Energieklasse : A++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 116•
Netto inhoud koelgedeelte (L) : 387•
Vriesvak : Geen•
Netto inhoud vriesvak (L) : 0•
Netto inhoud chill zone (L) : 0•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Geluidsniveau (dB) : 38•
Installatie : Vrijstaand•
Totale netto inhoud (liter) : 387•
Diepte bij open deur : 0•
Breedte bij open deur : 0•
Kleur : grijs + vingervlekvrije inox deur•
Voltage (V) : 230•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
PNC Code : 925 052 164•

Productbeschrijving :

Eendeurskoelkast, 185 x
60 cm, TouchControl
LCD, vingervlekvrije inox


