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Asko/Vølund - Asko R22838S - Fritstående køleskab

• Adaptive Temperature Control
Hold maden lige så frisk som den dag, du købte den, i længere tid.
ASKO-køleskabe sænker automatisk temperaturen før perioder med
hyppig brug, så du undgår temperaturstigninger, og maden holdes frisk
op til 20 % længere.

• Manuel fugtighedskontrol
Du kan manuelt regulere fugtighedsgraden ved blot at skyde dækslet til
en passende åbningsgrad. Åbn dækslet, når du opbevarer store
mængder frugt eller grønt, og luk det, når der kun er et par ting i skuffen.

• Trådflaskeholder
Den robuste trådflaskeholder kan bære op til 13 kg, og du kan placere
flasker på langs eller på tværs afhængigt af flaskens størrelse.

• Multibox
Beskyt maden i køleskabet mod stærkt lugtende ost ved at opbevare den
i multiboksen med det tætsluttende plastlåg. Låget kan også bruges som en praktisk æggebakke.

• Indvendigt lys
ASKO køleskabe har energieffektive LED lys, som giver dig et praktisk lys i hele køleskabet, og gør det let at finde det du har behov for.
LED lys bliver ikke varme, som fx halogen lamper, hvilket betyder at unødvendig energi til nedkøling bespares.

• Super Cool
Brug Super Cool-funktionen til at fremskynde køleprocessen efter at have fyldt køleskabet op med det ugentlige indkøb. Den hurtige køling
sinker nedbrydningsprocessen betydeligt og er med til at bevare din mad.

• Energiklasse: E

• Energiforbrug pr. år: 119

• Køleskabs nettokapacitet: 368

• Højde: 185

• Bredde: 60

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Multibox-opbevaringsboksMultibox-opbevaringsboksMultibox-opbevaringsboksMultibox-opbevaringsboks

Effekt WattEffekt WattEffekt WattEffekt Watt 60 W60 W60 W60 W



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

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

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Indstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front ben

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 2,05 m2,05 m2,05 m2,05 m

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

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

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 368 liter368 liter368 liter368 liter

Automatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimning JaJaJaJa

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 5555

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 5555

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 1 x flaskehylde ¦ 5 x hylde - justerbart glas ¦ 1 x skuffe -1 x flaskehylde ¦ 5 x hylde - justerbart glas ¦ 1 x skuffe -1 x flaskehylde ¦ 5 x hylde - justerbart glas ¦ 1 x skuffe -1 x flaskehylde ¦ 5 x hylde - justerbart glas ¦ 1 x skuffe -

EnergiforburgEnergiforburgEnergiforburgEnergiforburg 0,312 kWt0,312 kWt0,312 kWt0,312 kWt

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 3333

KølevæskeKølevæskeKølevæskeKølevæske R 600 AR 600 AR 600 AR 600 A

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 38 dB(A)38 dB(A)38 dB(A)38 dB(A)

Klasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledning CCCC

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

DybdeDybdeDybdeDybde 64.0064.0064.0064.00

FarveFarveFarveFarve Rustfrit StålRustfrit StålRustfrit StålRustfrit Stål

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) 38 dB38 dB38 dB38 dB

Maksimal LydniveauMaksimal LydniveauMaksimal LydniveauMaksimal Lydniveau 38.0038.0038.0038.00


	PriceField: 7.199,00 kr.


