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LG - LG GL5241MCJZ1 - Fritstående køleskab

375L Fritstående køleskab (Matte Black) - Energiklasse F, Moist Balance
Crisper og Smart Diagnosis med Wi-Fi.

• Aktiv køling med Fresh & Even Air Flow
LG's køleskab med Fresh & Even Air Flow har en aktiv køling, som
betyder, at du slipper for besværlig, uhygiejnisk kondens i køleskabet.
Det fungerer på den måde, at den kolde luft spredes aktivt flere steder
fra, og dette betyder en mere jævn temperatur i køleskabet og en
hurtigere nedkøling af dine madvarer - hvilket tilsammen giver længere
holdbarhed på madvarerne i dit køleskab.

• Mere kapacitet på samme plads
Med LG's moderne køleskab får du større kapacitet med samme
udvendige dimensioner takket være den tyndere og effektivere isolering!
I side by side-køleskabet kan det betyde en forskel på helt op til 100 liter,
og i et
kombineret køle-/fryseskab helt op til 50 liter. Dejligt ikke at skulle købe
ind så tit, ikke?

• LED-lystårn og LED øverst oppe
LED-lystårnet er kombineret med det topmonterede LED-belysning, hvilket giver et meget kraftigere lys end traditionel køleskabsbelysning.
Samtidig har de et lavere energiforbrug. Du får også en mere ensartet belysning inde i skabet, så ingen madvarer undgår din
opmærksomhed.

• Moist Balance Crisper - så frugt og grøntsager holder sig friskere i længere tid
Moist Balance Crisper-opbevaringen er udformet med henblik på at bevare den naturlige fugt i frugt og grøntsager, så de holder sig friske og
sprøde længere. En særlig struktur på lågets inderside forhindrer fugt i at løbe ned i skuffen, så de velkendte problemer med kondensvand
undgås. Dermed holder frugt og grøntsager sig friskere i længere tid!

• Zero Clearance døre
Køleskabet er udstyret med Zero Clearance, døre der er designede, så de ikke åbner op i låger eller møbler ved siden af. Zero Clearance
giver dig desuden mulighed fra at trække alle skuffer helt ud uden at støde ind i døren.

• Kapacitet køl (ltr): 375

• Højde (cm): 185

• Bredde (cm): 59.5

• Vendbar dør: Ja

• Energiklasse: F
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse N-TN-TN-TN-T

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 73 kg73 kg73 kg73 kg

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

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

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 66,1 cm66,1 cm66,1 cm66,1 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 74,5 cm74,5 cm74,5 cm74,5 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 196,5 cm196,5 cm196,5 cm196,5 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 80 kg80 kg80 kg80 kg

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation På dørPå dørPå dørPå dør

BerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontroller JaJaJaJa

Interiør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktioner Top LED belysning, LED Tårn beslysningTop LED belysning, LED Tårn beslysningTop LED belysning, LED Tårn beslysningTop LED belysning, LED Tårn beslysning

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybte uden dør: 56,5 cmDybte uden dør: 56,5 cmDybte uden dør: 56,5 cmDybte uden dør: 56,5 cm

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 375 liter375 liter375 liter375 liter

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 5555

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 5555

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 1 x skuffe - Fugtighedsbalance1 x skuffe - Fugtighedsbalance1 x skuffe - Fugtighedsbalance1 x skuffe - Fugtighedsbalance

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Køleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af frisKøleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af frisKøleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af frisKøleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af fris

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 2222

KølevæskeKølevæskeKølevæskeKølevæske R 600 AR 600 AR 600 AR 600 A

DisplaylokationDisplaylokationDisplaylokationDisplaylokation På dørPå dørPå dørPå dør


	PriceField: 8.999,00 kr.


