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Gram - Gram KFI 301752/1 - Integrerbart kølefryseskab

 Fuldt integrerbart køle fryseskab i energiklasse F og LED-belysning.
Køkkenlåge monteres med glidebeslag.Fordele og funktioner:
SafetyGlassAlle 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-belysningLED-belysning
giver dig et godt og hurtigt overblik over fødevarerne.     Beskrivelse•   
Design: Fresh 3000•    Produktmål: 1770 x 540 x 545 mm HxBxD •   
Indbygningsmål: 1780 x 560 x 550 mm HxBxD (min)•    Lydniveauklasse:
C•    Lydniveau i db(A): 38•    Antal kompressorer: 1•    Stjernemærkning:
4•    Zero Clearance•    Vendbare døre•    Belysning: LED-top•    Sikkerhed
ved strømafbrydelse i timer fra -18 °C til -9 °C: 13,7•   
Indfrysningskapacitet i kg til -18 °C: 5,2•    Manuel styring•    Udskiftelig
tætningsliste i dørUdstyr køl•    Grøntsagsskuffer antal: 1•    Glashylder/
antal flytbare: 3/2•    Dørhylder: 4Udstyr i frys•    Isterningebakke•   
Fryseskuffer: 2•    Frysefag m/vippefront: 1•    Hylder mellem skuffer: 1
Installation•    Elektrisk tilkobling V/Hz: 220~240V/50Hz•    Tilslutningseffekt
i watt: 164•    Sikring, amp.: 10•    Ledning monteret, længde 2,5 m   181
liter køl / 68 liter frys  H x B: 177 x 54 cm  Vendbar dør / SafetyGlass
Energiklasse F 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 54.0054.0054.0054.00

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

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 2222

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) 38383838

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) 269.00269.00269.00269.00

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

MærkeMærkeMærkeMærke GRAMGRAMGRAMGRAM

InstallationstypeInstallationstypeInstallationstypeInstallationstype Fuld integreretFuld integreretFuld integreretFuld integreret



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

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

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 56565656

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

Elektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyring NejNejNejNej

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

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Isterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakkeIsterning bakke

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

StyringStyringStyringStyring MekaniskMekaniskMekaniskMekanisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation IndeniIndeniIndeniIndeni

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

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

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 2222

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 2 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap2 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap2 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap2 x skuffe - gennemsigtig ¦ 1 x flap

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

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 248 liter248 liter248 liter248 liter

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 3333

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 4444

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 3 x hylde - sikkerhedsglas ¦ 2 x hylde - indstillelig3 x hylde - sikkerhedsglas ¦ 2 x hylde - indstillelig3 x hylde - sikkerhedsglas ¦ 2 x hylde - indstillelig3 x hylde - sikkerhedsglas ¦ 2 x hylde - indstillelig

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Køleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryser

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 1111


	PriceField: 6.399,00 kr.


