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Cylinda - Cylinda K3285RFHE - Fritstående køleskab

  Køleskab K3285RFHE CylindaRummeligt køleskabK3285RFHE er et
generøst køleskab på 390 liter fra Cylinda. Køleskabet har et robust
metalhåndtag og store rummelige hylder samt en flaskehylde med plads til
større flasker.SelvfrysningKøleskabet har automatisk optøning, så du
behøver ikke at bekymre dig om det.Jævn kølingDual flow-teknologien
fordeler kulden jævnt og giver den rette luftfugtighed i hele kabinettet.
Skuffe til grøntsagerKøleskabet har en specialdesignet skuffe til mere sarte
fødevarer, f.eks. grøntsager. Den giver dig mulighed for at justere
luftfugtigheden til det optimale niveau med en drejeknap.Koldt områdeDer
er en specielt tilpasset køleskabslade til opbevaring af fisk og kød.LED-
belysningSkabet har LED-belysning for rigtig god belysning.
DørhængselDøren er højrehængt og hængslet.•Kapacitet køl (ltr): 390

• Højde (cm): 186

• Bredde (cm): 59,5

• Vendbar dør: Ja

• Energiklasse: E

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse SN-TSN-TSN-TSN-T

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype Dynamisk kølingDynamisk kølingDynamisk kølingDynamisk køling

ModelModelModelModel Fritstående (kan integreres)Fritstående (kan integreres)Fritstående (kan integreres)Fritstående (kan integreres)

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

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

TemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktioner Ja - visuelJa - visuelJa - visuelJa - visuel

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med dør åben: 123 cmDybde med dør åben: 123 cmDybde med dør åben: 123 cmDybde med dør åben: 123 cm

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 390 liter390 liter390 liter390 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 ¦ 1 x sk4 x hylde - højdejusterbart glas ¦ 1 x hylde - glas ¦ 1 x sk4 x hylde - højdejusterbart glas ¦ 1 x hylde - glas ¦ 1 x sk4 x hylde - højdejusterbart glas ¦ 1 x hylde - glas ¦ 1 x sk

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)

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

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

FarveFarveFarveFarve Rustfrit StålRustfrit StålRustfrit StålRustfrit Stål

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) 40404040

MærkeMærkeMærkeMærke CylindaCylindaCylindaCylinda

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype KøleskabKøleskabKøleskabKøleskab

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 60606060


	PriceField: 5.599,00 kr.


