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Gram - Gram KF 481864 FN (V)/1 - Fritstående kølefryseskab

Klassisk og stilrent køle fryseskab i hvid i energiklasse E. LED belysning,
FreshZone og Full NoFrost.

• 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.

• Elegant LED sidebelysning
Med et LED panel i skabets side får du et flot og effektivt lys i hele
skabet.

• 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.

• Full NoFrost
Full NoFrost er et ventileret kølesystem, som giver dig en mere ensartet temperatur i skabet, så du nemmere kan placere fødevarerne.
Desuden slipper du for kondens og is på bagvæggen.

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

• FreshZone
I FreshZone kan du med fordel opbevare friske fisk, fersk kød, mejeriprodukter og grøntsager. Den lave temperatur i FreshZone gør, at
fødevarerne holder sig friske i længere tid.

• 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.

• Rummelighed
XL-modeller har en ekstra stor kapacitet, da de har et dybere kabinet. Både hylder og skuffer er ekstra store og giver dig god plads til dine
fødevarer. Desuden har alle skuffer transparente fronter, som giver et godt overblik.

• TouchControl
Den elegante TouchControl betjening gør det nemt at betjene skabet, og på displayet kan du se den indstillede temperatur. Desuden
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Isterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakke

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype FrostfriFrostfriFrostfriFrostfri

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

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

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation På dørPå dørPå dørPå dør

BerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontroller JaJaJaJa

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

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 8 kg/24t8 kg/24t8 kg/24t8 kg/24t

Antal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylder 2222

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 3333

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel VenstreVenstreVenstreVenstre

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

Køleskabsrum/ZoneoplysningerKøleskabsrum/ZoneoplysningerKøleskabsrum/ZoneoplysningerKøleskabsrum/Zoneoplysninger Friskhedszone - 22 literFriskhedszone - 22 literFriskhedszone - 22 literFriskhedszone - 22 liter

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

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 330 liter330 liter330 liter330 liter

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 4444

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 3333


	PriceField: 7.899,00 kr.


