
Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Elvita - Elvita CKS3145V - Fritstående køleskab

• Energiklasse: F

• Energiforbrug pr. år: 130

• Køleskabs nettokapacitet: 242

• Højde: 143.4

• Bredde: 55

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse N-STN-STN-STN-ST

GarantiGarantiGarantiGaranti 1111

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

VægtVægtVægtVægt 38 kg38 kg38 kg38 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

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation IndeniIndeniIndeniIndeni

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Indstillelige front ben, bag rullerIndstillelige front ben, bag rullerIndstillelige front ben, bag rullerIndstillelige front ben, bag ruller

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

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

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 242 liter242 liter242 liter242 liter

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 5555



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 4444

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 5 x hylde - glas ¦ 1 x crisper skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x f5 x hylde - glas ¦ 1 x crisper skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x f5 x hylde - glas ¦ 1 x crisper skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x f5 x hylde - glas ¦ 1 x crisper skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x f

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 1111

KølevæskeKølevæskeKølevæskeKølevæske R 600 AR 600 AR 600 AR 600 A

Opbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dør JaJaJaJa

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

Skjult kontrolpanelSkjult kontrolpanelSkjult kontrolpanelSkjult kontrolpanel JaJaJaJa

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

DybdeDybdeDybdeDybde 60.3060.3060.3060.30

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Maksimal LydniveauMaksimal LydniveauMaksimal LydniveauMaksimal Lydniveau 40.0040.0040.0040.00

Vendbare døreVendbare døreVendbare døreVendbare døre JaJaJaJa

MærkeMærkeMærkeMærke ElvitaElvitaElvitaElvita

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype KøleskabKøleskabKøleskabKøleskab

Elektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyring NejNejNejNej

EnergiklasseEnergiklasseEnergiklasseEnergiklasse FFFF

Energiforbrug pr. årEnergiforbrug pr. årEnergiforbrug pr. årEnergiforbrug pr. år 130.00130.00130.00130.00

Køleskabs nettokapacitetKøleskabs nettokapacitetKøleskabs nettokapacitetKøleskabs nettokapacitet 242242242242

HøjdeHøjdeHøjdeHøjde 143.40143.40143.40143.40

BreddeBreddeBreddeBredde 55.0055.0055.0055.00


	PriceField: 3.495,00 kr.


