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Cylinda - Cylinda F3485NERFVE - Fritstående fryseskab

  Fryser F3485NERFVE CylindaRummelig fryserF3485NERFVE fra
Cylinda er et rummeligt fryseskab med et rumindhold på 280 liter. Fryseren
har et robust metalhåndtag, og det store fryserum har glashylder,
rummelige skuffer og en manuel ismaskine - perfekt, når du vil have en
ekstra klirren i dit glas.Multi-displayFryseren har et stilfuldt multi-display,
der gør det nemt at få et hurtigt overblik.Automatisk afrimningTakket være
den automatiske afrimning behøver du aldrig at afrime fryseren.Hurtig
nedfrysningF3485NERFVE har hurtig nedfrysning med automatisk retur.
Hvis du har brug for at fryse en stor mængde på én gang, f.eks. når du har
købt ind i store mængder, skal du blot trykke på knappen til hurtigfrysning,
hvorefter fryseren sænker temperaturen og automatisk vender tilbage til
normal temperatur.DørhængselDøren er venstrehængt og hængslet.
• Kapacitet frys (ltr): 280

• Højde (cm): 186

• NoFrost: Ja

• Vendbar dør: Ja

• Energiklasse: E

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør SnoismaskineSnoismaskineSnoismaskineSnoismaskine

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 67 kg67 kg67 kg67 kg

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder EN 60704-3, EN-60704-2-14, Directive 2019/2016/EU, DirectiveEN 60704-3, EN-60704-2-14, Directive 2019/2016/EU, DirectiveEN 60704-3, EN-60704-2-14, Directive 2019/2016/EU, DirectiveEN 60704-3, EN-60704-2-14, Directive 2019/2016/EU, Directive

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation På dørPå dørPå dørPå dør

BerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontroller JaJaJaJa

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz
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Teknisk information fortsat

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødder, bag rullerJusterbare fødder, bag rullerJusterbare fødder, bag rullerJusterbare fødder, bag ruller

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 3 m3 m3 m3 m

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 13 kg/24t13 kg/24t13 kg/24t13 kg/24t

Antal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylder 2222

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 5555

Indvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysning JaJaJaJa

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 2 x hylde - glas ¦ 2 x flap ¦ 1 x skuffe - BigBox2 x hylde - glas ¦ 2 x flap ¦ 1 x skuffe - BigBox2 x hylde - glas ¦ 2 x flap ¦ 1 x skuffe - BigBox2 x hylde - glas ¦ 2 x flap ¦ 1 x skuffe - BigBox

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel VenstreVenstreVenstreVenstre

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 15 timer15 timer15 timer15 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

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 280 liter280 liter280 liter280 liter

Automatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimning JaJaJaJa

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Opretstående fryserOpretstående fryserOpretstående fryserOpretstående fryser

KølevæskeKølevæskeKølevæskeKølevæske R 600 AR 600 AR 600 AR 600 A

DisplaylokationDisplaylokationDisplaylokationDisplaylokation På dørPå dørPå dørPå dør

HåndtagsdesignHåndtagsdesignHåndtagsdesignHåndtagsdesign MetalhåndtagMetalhåndtagMetalhåndtagMetalhåndtag

KontrollåsefunktionKontrollåsefunktionKontrollåsefunktionKontrollåsefunktion JaJaJaJa

Sabbat-tilstandSabbat-tilstandSabbat-tilstandSabbat-tilstand JaJaJaJa

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 41 dB(A)41 dB(A)41 dB(A)41 dB(A)

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 65.0065.0065.0065.00

FarveFarveFarveFarve RustfriRustfriRustfriRustfri


	PriceField: 7.999,00 kr.


