
Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Gram - Gram KF 2320-00/1 - Fritstående kølefryseskab

Køle fryseskab i hvid i energiklasse F. Sikkerhed ved strømafbrydelse 15
timer.Alle glashylder er i SafetyGlass. Det betyder, at de ikke kun er meget
holdbare, men også brudsikre. Skulle du være så uheldig at tabe en hylde
på gulvet, f.eks. i forbindelse med rengøring og den alligevel går i stykker,
splintres den ikke i skarpe stykker.•Energiklasse: F

• Køleskabs nettokapacitet: 205

• Frysers nettokapacitet: 95

• NoFrost: Nej

• Højde: 186

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

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 Justerbare fødder, hjulJusterbare fødder, hjulJusterbare fødder, hjulJusterbare fødder, hjul

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

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 5 kg/24t5 kg/24t5 kg/24t5 kg/24t

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 3333

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

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



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 300 liter300 liter300 liter300 liter

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 4 x hylde - sikkerhedsglas ¦ 3 x hylde - indstillelig4 x hylde - sikkerhedsglas ¦ 3 x hylde - indstillelig4 x hylde - sikkerhedsglas ¦ 3 x hylde - indstillelig4 x hylde - sikkerhedsglas ¦ 3 x hylde - indstillelig

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Køleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryser

EnergiforburgEnergiforburgEnergiforburgEnergiforburg 0,732 kWt0,732 kWt0,732 kWt0,732 kWt

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 2222

Opbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dør JaJaJaJa

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 39 dB(A)39 dB(A)39 dB(A)39 dB(A)

Løbende strømLøbende strømLøbende strømLøbende strøm 10 A10 A10 A10 A

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

BreddeBreddeBreddeBredde 59.5059.5059.5059.50

DybdeDybdeDybdeDybde 60.0060.0060.0060.00

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 2222

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) 39393939

Vendbare døreVendbare døreVendbare døreVendbare døre JaJaJaJa

Kompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitet 1111

Energiforbrug pr. årEnergiforbrug pr. årEnergiforbrug pr. årEnergiforbrug pr. år 286.52286.52286.52286.52

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

MærkeMærkeMærkeMærke GRAMGRAMGRAMGRAM

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype Køleskab/fryser - bund-fryserKøleskab/fryser - bund-fryserKøleskab/fryser - bund-fryserKøleskab/fryser - bund-fryser

Elektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyring Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst


	PriceField: 4.599,00 kr.


