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Gram - Gram FSI 401754 N/1 - Integrerbart fryseskab

 Fuldt integrerbart fryseskab. NoFrost for automatisk afrimning. Køkkenlåge
monteres med glidebeslag.  NoFrostMed 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. TouchControlDen elegante TouchControl betjening gør det
nemt at betjene skabet, og på displayet kan du se den indstillede
temperatur. Desuden fortæller visuelle og akustiske alarmer dig, hvis f.eks.
Temperaturen i skabet ændrer sig, eller hvis døren ikke er lukket.
SuperFreezeSuperFreeze sikrer hurtig indfrysning af dine frostvarer, som
dermed kan holde sige længere. Super Freeze funktionen er især vigtig
ved indfrysning af større mængder fødevarer. Åben dør alarmMed åben
dør alarm bliver du hurtigt opmærksom på, hvis døren til dit køleskab ikke
er lukket rigtigt. Dermed undgår du, at kulden slipper ud, og at
temperaturen i skabet bliver for høj med et højere energiforbrug til følge.
Advarsel om for høj temperaturEn alarm advarer dig, hvis temperaturen i
skabet bliver for høj. Det giver dig mulighed for at reagere, inden dine
fødevarer tager skade. EcoFunctionMed EcoFunction kan du indstille
temperaturen i skabet til en lavere temperatur end den optimale, som er +
5 °C i køl og -18 °C i frys. Hvis skabet ikke benyttes i en periode, reguleres
temperaturen automatisk tilbage til den anbefalede for herefter at køre
mest energirigtigt og økonomisk. LED belysningLED belysning giver dig et
godt overblik over fødevarerne. Lang holdbarhedInverter kompressor giver dig et lavere lydniveau. Kompressorens ydeevne tilpasses det
aktuelle behov. Dette giver mindre slitage på kompressoren, som derfor holder længere.   197 liter frys  H x B: 177 x 54 cm   Vendbar dør /
NoFrost  Energiklasse E 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 54.5054.5054.5054.50

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A) 40.0040.0040.0040.00

Kompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitet 1111

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

MærkeMærkeMærkeMærke GRAMGRAMGRAMGRAM

InstallationstypeInstallationstypeInstallationstypeInstallationstype Fuld integreretFuld integreretFuld integreretFuld integreret

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) 56565656

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 55555555

Elektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyring Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 178178178178

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype FrostfriFrostfriFrostfriFrostfri

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation TopTopTopTop

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

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

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

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

Antal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylder 7777

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 7 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap7 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap7 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap7 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 15 timer15 timer15 timer15 timer

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

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 197 liter197 liter197 liter197 liter

Automatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimning JaJaJaJa

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Opretstående fryserOpretstående fryserOpretstående fryserOpretstående fryser

DisplaylokationDisplaylokationDisplaylokationDisplaylokation På toppen af dørenPå toppen af dørenPå toppen af dørenPå toppen af døren

Dør åben-alarmDør åben-alarmDør åben-alarmDør åben-alarm JaJaJaJa

VekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotor JaJaJaJa


	PriceField: 8.499,00 kr.


