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75 85 15 11

Gram - Gram FS 441862 N (v)/1 - Fritstående fryseskab

NoFrost for automatisk afrimning, Ecofunction og SuperFreeze.

• NoFrost
Med NoFrost slipper du for besværlig afrimning af fryseren. Og ved
indfrysning af fødevarer undgår du, at de fryser sammen i en stor klump
takket være den kolde luft, som blæses rundt i skabet.

• Placering i kolde rum
Fryseren kan placeres i omgivende temperaturer helt ned til -15 °C. Det
giver dig mulighed for at placeres fryseren i f.eks. sommerhus, garage,
redskabsrum eller lign.

• 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.

• EcoFunction
Med EcoFunction kan du indstille temperaturen i skabet til en lavere
temperatur end den optimale, som er -18 °C. Hvis skabet ikke benyttes i
en periode, reguleres temperaturen automatisk tilbage til den anbefalede
for herefter at køre mest energirigtigt og økonomisk.

   280 liter frys  H x B: 186 x 59,5 cm   Vendbar dør / NoFrost  Energiklasse F 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

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

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A) 41.0041.0041.0041.00

Kompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitet 1111

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

MærkeMærkeMærkeMærke GRAMGRAMGRAMGRAM

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype Fryser - ståendeFryser - ståendeFryser - ståendeFryser - stående



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 59,559,559,559,5

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 65656565

Elektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyring Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 196196196196

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Isterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakke

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype FrostfriFrostfriFrostfriFrostfri

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

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

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 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 ben, rullerIndstillelige front ben, rullerIndstillelige front ben, rullerIndstillelige front ben, ruller

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 13 kg/24t13 kg/24t13 kg/24t13 kg/24t

Antal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylder 6666

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 5555

Indvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysning JaJaJaJa

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 1 x skuffe - BigBox1 x skuffe - BigBox1 x skuffe - BigBox1 x skuffe - BigBox

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel VenstreVenstreVenstreVenstre

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 11 timer11 timer11 timer11 timer

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 280 liter280 liter280 liter280 liter

Automatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimning JaJaJaJa

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Opretstående fryserOpretstående fryserOpretstående fryserOpretstående fryser


	PriceField: 7.499,00 kr.


