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Elvita - Elvita CFB2102V - Fryseboks

  FRYSEBOKS CFB2102V ELVITAHold dine frosne madvarer lige ved
hånden med denne kompakte fryser fra Elvita. Med sin kapacitet på 99 liter
og tolerance over for temperaturudsving (ud over en certificeret garanti på
+100 °C accepterer producenten en minimumstemperatur på -150 °C til
maksimalt +43 °C) er den lige så velegnet i den opvarmede garage som i
den kolde sommerhytte. Hold madvarer som kød, fisk og bagværk friske i
endnu længere tid med Elvita CFB2102-fryseren.PålideligCFB2102
fryseren fra Elvita er smart udstyret. Kompressoren er fremstillet af et
velkendt mærke, hvilket sikrer høj pålidelighed og effektivitet. I tilfælde af
strømsvigt forbliver maden frossen i flere timer, selv om sommeren.Nem
vedligeholdelseNår det drejer sig om husholdningsfrysere, er det især
vigtigt, at de er nemme at bruge og vedligeholde. Elvita CFB2102 fryseren
er let i vægt, udstyret med en aftagelig hyldekurv, og låget har
tætningslister, som er lette at fjerne for rengøring.•Kapacitet frys (ltr): 99

• Højde (cm): 85

• Bredde (cm): 54.5

• Dybde (cm): 49.5

• Energiklasse: F

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A) 38.0038.0038.0038.00

FryserstjernerFryserstjernerFryserstjernerFryserstjerner ****************

MærkeMærkeMærkeMærke ElvitaElvitaElvitaElvita

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype KummeKummeKummeKumme

Elektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyring NejNejNejNej

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse SN-N-ST-TSN-N-ST-TSN-N-ST-TSN-N-ST-T
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Teknisk information fortsat

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 22,5 kg22,5 kg22,5 kg22,5 kg

StyringStyringStyringStyring MekaniskMekaniskMekaniskMekanisk

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EUDirective 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EUDirective 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EUDirective 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 4,5 kg/24t4,5 kg/24t4,5 kg/24t4,5 kg/24t

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 1 x kurv - aftagelig1 x kurv - aftagelig1 x kurv - aftagelig1 x kurv - aftagelig

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 99 liter99 liter99 liter99 liter

KølevæskeKølevæskeKølevæskeKølevæske R 600 AR 600 AR 600 AR 600 A

Strøm tændt-indikatorlysStrøm tændt-indikatorlysStrøm tændt-indikatorlysStrøm tændt-indikatorlys JaJaJaJa

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

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

Kapacitet frys (ltr)Kapacitet frys (ltr)Kapacitet frys (ltr)Kapacitet frys (ltr) 99999999

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 85.0085.0085.0085.00

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 54.5054.5054.5054.50

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 49.5049.5049.5049.50

EnergiklasseEnergiklasseEnergiklasseEnergiklasse FFFF

Energiforbrug pr. år (kWh)Energiforbrug pr. år (kWh)Energiforbrug pr. år (kWh)Energiforbrug pr. år (kWh) 0.000.000.000.00


	PriceField: 2.495,00 kr.


