
LED-lampen verlichten elke hoek
De ingebouwde LED-verlichting zorgt voor een discreet, zacht licht dat 
gelijkmatig over de hele ruimte schijnt. Bovendien zijn LED-lampen kleiner en 
energiezuiniger dan standaardlampen - een duurzamere oplossing.

Elektronische dubbele aanraakbediening. Fijn afgesteld met een tikje
Neem volledige controle over elke koelkastfunctie met de elektronische 
dubbele aanraakbediening. Het paneel en het LED-display bieden moeiteloos 
toegang tot de temperatuurregeling en de algemene instellingen. Stel alles 
nauwkeurig af voor superieure bewaring van voedsel.

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.

Tien jaar gemoedsrust
Tien jaar garantie op de omvormer-compressor zorgt 
voor maximale gemoedsrust. De garantie dekt 
arbeidskosten, transportkosten, kosten voor het 
verwijderen en bijvullen van gas, algemeen onderhoud 
en servicekosten.

Ultieme niet-uitdrogende koeling. TwinTech® No Frost.
De koel-vriescombinatie TwinTech® No Frost behoudt de smaakstoffen in alle 
etenswaren. Superieur aan standaard no-frostsystemen: de geavanceerde 
technologie combineert twee verschillende koelsystemen voor de koelkast en 
de vriezer. De vriezer heeft geen last van ijsvorming. De luchtvochtigheid in de 
koelkast wordt optimaal

Combi bottom, 178 cm, elektronisch, NoFrost, schuiftechniek, compressor met 
10 jaar garantie

Voor gehydrateerde producten. Het ultieme niet-uitdrogende systeem.

De TwinTech® No Frost beschermt de kwaliteit van voedingsmiddelen. 
Geavanceerde dubbele koelsystemen, apart voor koelkast en vriezer, zijn 
superieur aan de standaard no-frostsystemen. De vriezer werkt zonder 
ijsvorming. De optimale luchtvochtigheid in de koelkast beschermt de 
ingrediënten tegen uitdroging. 60% minder

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 193 L
• Netto inhoud vriesruimte: 61 L
• DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
• TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits voor een ideale luchtvochtigheid in 
koel- en vriesruimte
• LED interieurverlichting
• Geluidsniveau: slechts 36 dB
• Frostmatic-functie voor snel invriezen
• Luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
• Automatische ontdooiing van de koelruimte
• NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
• Snelvriesfunctie
• Visueel en akoestisch temperatuuralarm
• Speciale lades koelgedeelte: No Trims
• Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
• Kleur: wit
• Akoestisch alarm bij open deur
• Schuiftechniek voor deur
• Leggers koelruimte: 4, Foil on Plastic
• Leggers diepvriezer: 2, glas
• Lades vriesruimte: 3, transparant
• Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren
• Flexi-space: verwijderbare glazen leggers in de vriesruimte
• Lades 0° zone: No
• Overige toebehoren: 2 koudeaccu's
• 1780 mm inbouwhoogte
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Afmetingen (HxBxD) in mm 1772x548x549
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 268

Netto inhoud koelgedeelte (L) 
(EU2017/1369) 193

Netto inhoud vriesgedeelte (L) 
(EU2017/1369) 61

Vriestechnologie NoFrost
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 9

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 5

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

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 36
Installatie Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 1780x560x550
Totale netto inhoud (L) 253
Kleur deur(en) wit
Kleur zijkant wit
Aansluitwaarde (W) 140
Voltage (V) 230-240

Lengte aansluitsnoer (m) 2.4
PNC Code 925 505 060

Technische specificaties
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