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LiebHerr - Fritstående kølefryseskab - Liebherr CNef 4313-23 001

• Energiklasse: A++

• Køleskabs nettokapacitet: 209

• Frysers nettokapacitet: 95

• Højde: 186.1

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Æggebakke ¦ Isterning bakkeÆggebakke ¦ Isterning bakkeÆggebakke ¦ Isterning bakkeÆggebakke ¦ Isterning bakke

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

MaterialeMaterialeMaterialeMateriale Rustfrit stål, stålRustfrit stål, stålRustfrit stål, stålRustfrit stål, stål

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

VægtVægtVægtVægt 65 kg65 kg65 kg65 kg

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

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

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 61,7 cm61,7 cm61,7 cm61,7 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 71,1 cm71,1 cm71,1 cm71,1 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 190,7 cm190,7 cm190,7 cm190,7 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 70 kg70 kg70 kg70 kg

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital
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Teknisk information fortsat

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation Indeni direkteIndeni direkteIndeni direkteIndeni direkte

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

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 1,4 A1,4 A1,4 A1,4 A

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 9 kg/24t9 kg/24t9 kg/24t9 kg/24t

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 3333

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 3 x skuffe - gennemsigtig3 x skuffe - gennemsigtig3 x skuffe - gennemsigtig3 x skuffe - gennemsigtig

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 26 timer26 timer26 timer26 timer

Interiør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktioner LED interiør belysning, loftsbelysningLED interiør belysning, loftsbelysningLED interiør belysning, loftsbelysningLED interiør belysning, loftsbelysning

TemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktioner Ja - hørlig, visuelJa - hørlig, visuelJa - hørlig, visuelJa - hørlig, visuel

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 304 liter304 liter304 liter304 liter

Automatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimning Ja - fryser, køleskabJa - fryser, køleskabJa - fryser, køleskabJa - fryser, køleskab

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 4444

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 3333

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 3 x hylde - højdejusterbar ¦ 4 x hylde - hærdet glas ¦ 1 x f3 x hylde - højdejusterbar ¦ 4 x hylde - hærdet glas ¦ 1 x f3 x hylde - højdejusterbar ¦ 4 x hylde - hærdet glas ¦ 1 x f3 x hylde - højdejusterbar ¦ 4 x hylde - hærdet glas ¦ 1 x f

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Køleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryser

EnergiforburgEnergiforburgEnergiforburgEnergiforburg 0,596 kWt0,596 kWt0,596 kWt0,596 kWt

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 1111

Egenskaber på døreEgenskaber på døreEgenskaber på døreEgenskaber på døre HardLine designHardLine designHardLine designHardLine design

TemperaturintervalTemperaturintervalTemperaturintervalTemperaturinterval 1°C to 9°C1°C to 9°C1°C to 9°C1°C to 9°C

FrostsikkerFrostsikkerFrostsikkerFrostsikker FryserFryserFryserFryser

DisplaylokationDisplaylokationDisplaylokationDisplaylokation Bag dørenBag dørenBag dørenBag døren


	PriceField: 9.199,00 kr.


