
Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Gram - Gram KF 471552/1 - Fritstående kølefryseskab

Hvidt køle fryseskab i energiklasse F. God fordeling mellem køl og frys.

• SafetyGlass
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.

• LED belysning
LED belysning giver dig et godt og hurtigt overblik over fødevarerne.

• DualCooling
Med DualCooling bevares den høje luftfugtighed i køleafdelingen, da køl
og frys nedkøles separat. Derfor vil der heller ikke komme tør luft eller
lugte fra fryseren til køleafdelingen. Den højere luftfugtighed gør, at f.eks.
grøntsager holder sig friske og ikke udtørrer så hurtigt.

   146 liter køl / 84 liter frys  H x B: 152 x 54 cm  Vendbar dør / DualCooling
Energiklasse F 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Isterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakke

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype Statisk kølingStatisk kølingStatisk kølingStatisk køling

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

StyringStyringStyringStyring MekaniskMekaniskMekaniskMekanisk

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

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

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

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

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 4 kg/24t4 kg/24t4 kg/24t4 kg/24t

Antal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylder 2222
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7100 Vejle
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Teknisk information fortsat

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 3333

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 21 timer21 timer21 timer21 timer

Interiør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktioner Top LED belysningTop LED belysningTop LED belysningTop LED belysning

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 229 liter229 liter229 liter229 liter

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 3333

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 3333

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 1 x crisper ¦ 2 x hylde - aftagelig ¦ 3 x hylde - sikkerheds1 x crisper ¦ 2 x hylde - aftagelig ¦ 3 x hylde - sikkerheds1 x crisper ¦ 2 x hylde - aftagelig ¦ 3 x hylde - sikkerheds1 x crisper ¦ 2 x hylde - aftagelig ¦ 3 x hylde - sikkerheds

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Køleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryser

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 1111

Opbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dør JaJaJaJa

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 40 dB(A)40 dB(A)40 dB(A)40 dB(A)

Samlet bruttokapacitetSamlet bruttokapacitetSamlet bruttokapacitetSamlet bruttokapacitet 232 liter232 liter232 liter232 liter

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 128 W128 W128 W128 W

Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL) 40 dB(A)40 dB(A)40 dB(A)40 dB(A)

Energiforbrug hver dagEnergiforbrug hver dagEnergiforbrug hver dagEnergiforbrug hver dag 0,668 kWt0,668 kWt0,668 kWt0,668 kWt

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 59.5059.5059.5059.50

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 2222

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) 40404040

Vendbar dørVendbar dørVendbar dørVendbar dør JaJaJaJa

Kompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitetKompressor kvantitet 1111

Energiforbrug pr. år (kWh)Energiforbrug pr. år (kWh)Energiforbrug pr. år (kWh)Energiforbrug pr. år (kWh) 0.000.000.000.00


	PriceField: 4.699,00 kr.


