Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved
7100 Vejle
75 85 15 11

LG - LG GSJ760PZZE - Amerikanerskab

18.999,00 kr.
LG Amerikanerskab GSJ760PZZE
Med 625 liters rumindhold får du bedre opbevaring og organisering. Køb
stort ind af dagligvarer, og opbevar alting uden besvær. Uanset hvor meget
teknologi der er integreret, vil den ikke blive værdsat, hvis den ikke passer
æstetisk ind i dit køkken. Derfor gør LG lige så stor indsats i
designudvikling, også for detaljer som håndtag og skærme Door-in-Door
™ -funktionen giver dig lettere adgang til din yndlingsdrink, mad eller
snack, da du kun åbner halvdelen af køleskabssektionen. Det giver også
en jævnere organisering af dine dagligvarer. LG's innovative
ismaskersystem er indbygget i køleskabsdøren for at give dig mere plads i
fryseren og samtidig giver ekstra opbevaring på døren. LG Inverter Linear
Compressor hjælper med at holde udseendet og smagen på friske
produkter længere ved at reducere temperaturvariationer (udsving). LG
DoorCooling™ gør den indvendige temperatur mere jævn og køligere end
konventionelle systemer. Dette reducerer temperaturforskellen mellem
rummet indvendigt og rummet i døren markant. Takket være LGs Inverter Linear Compressor sikres markedsledende effektivitet ved at bruge
færre komponenter end konventionelle kompressorer. Derfor har Inverter Linear Compressor mindre friktionspunkter, hvilket giver et lavere
støjniveau. •Energiklasse: E
• Køleskabs nettokapacitet: 411
• Frysers nettokapacitet: 214
• NoFrost: Ja
• Højde: 179

Teknisk information
Køletype

Frostfri

Garanti

2

Model

Fritstående

Vægt

128 kg

Styring

Elektronisk

Overensstemmelsesstandarder

Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU

Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved
7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Bredde (forsendelse)

96,8 cm

Dybde (forsendelse)

77 cm

Højde (forsendelse)

189,1 cm

Vægt (forsendelse)

139 kg

Kommunikationsteknologi

Wi-Fi

Type

Digital

Kontrollokation

Dispenser

Berøringskontroller

Ja

Hurtigfrysning

Ja

Frysningskapacitet

12 kg/24t

Antal frysehylder

4

Antal fryseskuffer

2

Indvendig fryserbelysning

Ja

Interiør belysningsfunktioner

LED interiør belysning

Nettokapacitet ialt

625 liter

Automatisk afrimning

Ja - fryser, køleskab

Antal køleskabshylder

4

Antal køleskabsdørsinddelinger

8

Indendørs køleskabsbelysning

Ja

Køleskabshylder / skuffer detaljer

1 x crisper skuffe - Fugtighedsbalance ¦ 4 x hylde - sikkerh

Køleskabskategori

Køleskab-fryser

Antal køleskabsskuffer

2

Egenskaber på døre

Door-in-Door-funktion, Door Cooling+

Internet of Things (IoT) kompatibel

Ja

