
Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Gram - Gram FS 3125-90/1 - Fritstående fryseskab

Hvidt fryseskab i energiklasse F. SuperFreeze, der sikrer hurtig indfrysning
af fødevarerne.

• SuperFreeze
SuperFreeze sikrer hurtig indfrysning af dine frostvarer, som dermed kan
holde sige længere. Super Freeze funktionen er især vigtig ved
indfrysning af større mængder fødevarer.

• Advarsel om for høj temperatur
En alarm advarer dig, hvis temperaturen i skabet bliver for høj. Det giver
dig mulighed for at reagere, inden dine fødevarer tager skade.

• Energiklasse: F

• Frysers nettokapacitet: 117

• NoFrost: Nej

• Højde: 102

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

BreddeBreddeBreddeBredde 54.0054.0054.0054.00

DybdeDybdeDybdeDybde 60.0060.0060.0060.00

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) 37373737

Maksimal LydniveauMaksimal LydniveauMaksimal LydniveauMaksimal Lydniveau 37.0037.0037.0037.00

Vendbare døreVendbare døreVendbare døreVendbare døre JaJaJaJa

Kompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitet 1111

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

MærkeMærkeMærkeMærke GRAMGRAMGRAMGRAM



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype Fryser - uprightFryser - uprightFryser - uprightFryser - upright

Indbygnings BreddeIndbygnings BreddeIndbygnings BreddeIndbygnings Bredde 55555555

Indbygnings DybdeIndbygnings DybdeIndbygnings DybdeIndbygnings Dybde 60606060

Elektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyring NejNejNejNej

Indbygnings HøjdeIndbygnings HøjdeIndbygnings HøjdeIndbygnings Højde 111,6111,6111,6111,6

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Isterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakke

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

StyringStyringStyringStyring MekaniskMekaniskMekaniskMekanisk

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

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation Indeni direkteIndeni direkteIndeni direkteIndeni direkte

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

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Indstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front ben

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 2,2 m2,2 m2,2 m2,2 m

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 10 kg/24t10 kg/24t10 kg/24t10 kg/24t

Antal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylder 1111

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 3333

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 3 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap - gennemsigtig3 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap - gennemsigtig3 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap - gennemsigtig3 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap - gennemsigtig

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 18 timer18 timer18 timer18 timer

TemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktioner Ja - hørligJa - hørligJa - hørligJa - hørlig

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 117 liter117 liter117 liter117 liter

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Opretstående fryserOpretstående fryserOpretstående fryserOpretstående fryser

EnergiforburgEnergiforburgEnergiforburgEnergiforburg 0,548 kWt0,548 kWt0,548 kWt0,548 kWt


	PriceField: 4.299,00 kr.


