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AEG - AEG AHB538E1LW - Fryseboks

Stor rummelig kummefryser på hjul med LowFrost teknologi for mindre
hyppig afrimning. 3 kurve medfølger for mere fleksibel organisering af dine
frostvarer. Med indvendig belysning samt FrostMatic funktion for hurtig
indfrysning, når du har handlet stort ind.

• Mindre rimdannelse - afrim mindre hyppigt
Kummefryser med LowFrost-teknologi til at minimere rimdannelse ved
hjælp af skjulte kølekredse. For nemmere og mindre hyppig afrimning.

• Low Frost gør afrimning nemmere og med et mindre behov
Effektiv kummefryser med avanceret Low Frost-teknologi, som gør
afrimning nemmere og nødvendig mindre ofte ved hjælp af skjulte
kølekredse, der minimerer rimdannelse.

• Mere effektiv, lydsvag og stabil - inverterkompressor
Sammenlignet med normale kompressorer tilpasses
inverterkompressoren til at optimere produktets ydeevne. Køling er derfor
mere jævn og effektiv. Energiforbrug og støj mindskes, og temperaturen
holdes stabil.

• Styr på funktioner og temperatur med elektronisk styring
Med elektronisk styring kan du ændre temperatur og andre funktioner præcist. Denne effektive kummefryser giver dig øjeblikkelig feedback
på det digitale kontrolpanel.

• LED-belysning oplyser hvert hjørne
Den indvendige LED-belysning giver et diskret, blødt lys, som fordeler sig jævnt i fryseren. Derudover er LED-pærer mindre og mere
energieffektive end standardpærer - et mere bæredygtigt valg.

• Energiklasse: E

• Frysers nettokapacitet: 371

• Bredde: 130.00

• Dybde: 70.00

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse SN-N-ST-TSN-N-ST-TSN-N-ST-TSN-N-ST-T

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 1060/2010/EUDirective 1060/2010/EUDirective 1060/2010/EUDirective 1060/2010/EU

TypeTypeTypeType LCD-displayLCD-displayLCD-displayLCD-display

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering HjulHjulHjulHjul

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 25 kg/24t25 kg/24t25 kg/24t25 kg/24t

Indvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysning JaJaJaJa

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 3 x kurv3 x kurv3 x kurv3 x kurv

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 40 timer40 timer40 timer40 timer

Interiør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktioner LED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysning

TemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktioner Ja - hørlig, visuelJa - hørlig, visuelJa - hørlig, visuelJa - hørlig, visuel

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Højde med låg åben 85°: 154,4 cmHøjde med låg åben 85°: 154,4 cmHøjde med låg åben 85°: 154,4 cmHøjde med låg åben 85°: 154,4 cm

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 371 liter371 liter371 liter371 liter

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Chest-fryserChest-fryserChest-fryserChest-fryser

DisplaylokationDisplaylokationDisplaylokationDisplaylokation FrontFrontFrontFront

GarantibeskrivelseGarantibeskrivelseGarantibeskrivelseGarantibeskrivelse 5 års kompressorgaranti5 års kompressorgaranti5 års kompressorgaranti5 års kompressorgaranti

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 45 dB(A)45 dB(A)45 dB(A)45 dB(A)

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse DDDD

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 180 W180 W180 W180 W

Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL) 45 dB45 dB45 dB45 dB

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111


	PriceField: 5.595,00 kr.


