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Cylinda - Cylinda K3185HE - Fritstående køleskab

Rummeligt køleskab med dual flow-teknologiCylinda K3185HE er et
fritstående og rummeligt køleskab med et stabilt metalhåndtag.Dual flow-
teknologi fordeler kulden jævnt og giver den rette luftfugtighed i hele
skabet.Dette er godt for især lidt følsomme fødevarer såsom grøntsager.
Køleskabet har desuden en særlig zone, der er tilpasset til opbevaring af
fisk og kød. Køleskabet har fire store og justerbare hylder, fem dørhylder,
en grøntsagsskuffe og en flaskehylde med plads til fem flasker. Disse
belyses effektivt af LED-belysning.     390 liter køl  H x B: 186 x 59,5 cm
Vendbar dør / Dual flow jævn kuldefordeling  Energiklasse E 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse SN-TSN-TSN-TSN-T

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype Frostfri, dynamisk kølingFrostfri, dynamisk kølingFrostfri, dynamisk kølingFrostfri, dynamisk køling

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 64 kg64 kg64 kg64 kg

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

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

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation Indeni direkteIndeni direkteIndeni direkteIndeni direkte

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz

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

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 3 m3 m3 m3 m
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Teknisk information fortsat

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

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

Køleskabsrum/ZoneoplysningerKøleskabsrum/ZoneoplysningerKøleskabsrum/ZoneoplysningerKøleskabsrum/Zoneoplysninger Kølezone - 22 literKølezone - 22 literKølezone - 22 literKølezone - 22 liter

TemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktioner Ja - visuelJa - visuelJa - visuelJa - visuel

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 389 liter389 liter389 liter389 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 4 x hylde - højdejusterbart glas ¦ 1 x hylde - glas ¦ 5 x dø4 x hylde - højdejusterbart glas ¦ 1 x hylde - glas ¦ 5 x dø4 x hylde - højdejusterbart glas ¦ 1 x hylde - glas ¦ 5 x dø4 x hylde - højdejusterbart glas ¦ 1 x hylde - glas ¦ 5 x dø

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Køleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af frisKøleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af frisKøleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af frisKøleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af fris

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 2222

KølevæskeKølevæskeKølevæskeKølevæske R 600 AR 600 AR 600 AR 600 A

Opbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dør JaJaJaJa

HåndtagsdesignHåndtagsdesignHåndtagsdesignHåndtagsdesign MetalhåndtagMetalhåndtagMetalhåndtagMetalhåndtag

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 40 dB(A)40 dB(A)40 dB(A)40 dB(A)

Skjult kontrolpanelSkjult kontrolpanelSkjult kontrolpanelSkjult kontrolpanel JaJaJaJa

Samlet bruttokapacitetSamlet bruttokapacitetSamlet bruttokapacitetSamlet bruttokapacitet 404 liter404 liter404 liter404 liter

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL) 40 dB(A)40 dB(A)40 dB(A)40 dB(A)

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

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst


	PriceField: 4.999,00 kr.


