
RMB86321NX Koel-/vrieskast, vriesruimte onder

A++ klasse – in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+

Het energielabelsysteem van de EU rangschikt huishoudtoestellen
onafhankelijk volgens hun energie-efficiëntie - en deze koel- en vriescombinatie
kreeg een A++ energielabel. Het verschil is duidelijk: bij staande diepvriezers is
de A++ klasse in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+.

Bekijk wat er binnenin gebeurt

Bekijk en regel de binnenkant van uw koel-vriescombinatie met zijn heldere en
nauwkeurige buitenregeling.

Meer voordelen :
Gekoeld water uit volledig geïntegreerde waterdispenser•

NoFrost: de beste ijsvrijtechnologie die er is•

Kenmerken :

Netto inhoud koelruimte: 417 L•
Netto inhoud vriesruimte: 119 L•
LCD-display op de deur met TouchControl•
TwinTech®: 2 thermostaten met
afzonderlijke bediening van de koel- en
vriesruimte

•

LED interieurverlichting•
Geluidsniveau: 43 dB•
Frostmatic-functie voor snel invriezen•
Coolmatic-functie voor het snel koelen van
vers voedsel

•

Automatische ontdooiing van de
koelruimte

•

NoFrost: automatische ontdooiing van de
vriesruimte

•

Vakantie-functie•
Visueel en akoestisch temperatuuralarm•
Speciale lades koelgedeelte: 1 uittrekbare
lade, transparant

•

Deurscharnieren: links &rechts•
Kleur: zilver + vingervlekvrije inox deur•
Leggers koelruimte: 2 , glas•
Lades koelruimte: 2 , transparant•
Lades vriesruimte: 2/slide trays + 1 slide
drawer , 1 drawer (door) _French door

•

Verlichting vriesruimte: LED•
Verstelbare voetjes•
NoFrost: automatische ontdooiing van de
vriesruimte

•

Eierrekje: 1 for 14 eggs•
Twist&Serve ijsverdeler•
Waterverdeler in de deur•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in
mm : 1776x912x765

•

Energieklasse : A++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 322•
Netto inhoud koelgedeelte (L) : 417•
Netto inhoud chill zone (L) : 0•
Netto inhoud vriesgedeelte (L) : 119•
Vriestechnologie : FrostFree•
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) : 12•
Invriescapaciteit (kg/24u) : 10•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Geluidsniveau (dB) : 43•
Installatie : Vrijstaand•
Breedte bij open deur : 988•
Diepte bij open deur : 1145•
Totale netto inhoud (L) : 536•
Kleur : zilver + vingervlekvrije inox deur•
Aansluitwaarde (W) : 290•
Netspanning (V) : 220-240•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2•
PNC Code : 925 993 191•

Productbeschrijving :

French Door, 178 x 91 cm, A++,
417L+119L, TouchControl LED, NoFrost,
vingervlekvrije inox deuren
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