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LiebHerr - Liebherr CNef 3515-21 001 - Fritstående kølefryseskab

• NoFrost
Med NoFrost-teknologien fra Liebherr sikres friskheden af dine madvarer
i lang tid. Madvarer fryses med iskold, recirkuleret luft, og den
luftfugtighed, der måtte opstå, ledes ud af skabet. Du behøver ikke
længere sætte tid af til afrimning.

• DuoCooling
Med DuoCooling får man to kølesystemer, hvilket betyder, at
temperaturen i køle- og fryseskabet indstilles separat og uafhængig af
hinanden. Luften i køl og frys veksler ikke mellem de to afdelinger, hvilket
forhindrer udtørring af madvarer samt at lugte føres fra den ene afdeling
til den anden.

• SmartSteel
SmartSteel gør, at man ikke kan se fedtfingre så tydeligt, og det er
særligt nemt at rengøre.

• Flaskehylde
Til opbevaring af drikkevarer har flaskehylden en ligeså praktisk som elegant løsning. Her kan man på pladsbesparende vis opbevare
flasker.

• SuperFrost-funktion
Med SuperFrost-funktionen sikres en hurtig og energibesparende indfrysning af friske fødevarer. Temperaturen sænkes til -32 °C, hvorved
de vigtige vitaminer bevares, og allerede frosne varer får en kuldereserve. Så snart indfrysningen er afsluttet, skifter SuperFrost-funktionen
(efter maksimalt 65 timer) automatisk tilbage til normal drift.

• SuperCool-funktion
SuperCool-funktionen sænker temperaturen i køleskabet til +2 °C i op til 12 timer - ideelt til hurtig afkøling af friske fødevarer.

• Døralarm
Døralarmen høres efter 60 sekunder ved åbnet dør. Dette for at sikre den optimale beskyttelse af fødevarerne.

• Børnesikring
Børnesikringen kan programmeres, så man forhindrer en utilsigtet frakobling af apparatet. Når børnesikringen er slået til, vises det med et
symbol i MagicEye.

• Temperaturalarm
Den optiske og akustiske temperaturalarm informerer omgående om uønskede temperaturafvigelser, f.eks. ved åbnet dør eller efter et
strømsvigt.

• FrostSafe
FrostSafe med ekstra høje, udtagelige og lukkede skuffer med transparent front skaber optimale opbevaringsforhold samt giver et hurtigt
overblik over indholdet i skuffen.
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Æggebakke ¦ Isterning bakkeÆggebakke ¦ Isterning bakkeÆggebakke ¦ Isterning bakkeÆggebakke ¦ Isterning bakke

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype Frostfri, dynamisk kølingFrostfri, dynamisk kølingFrostfri, dynamisk kølingFrostfri, dynamisk køling

MaterialeMaterialeMaterialeMateriale Rustfrit stål, stål, aluminiumRustfrit stål, stål, aluminiumRustfrit stål, stål, aluminiumRustfrit stål, stål, aluminium

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

VægtVægtVægtVægt 72,9 kg72,9 kg72,9 kg72,9 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) 61,7 cm61,7 cm61,7 cm61,7 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 71,1 cm71,1 cm71,1 cm71,1 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 187,4 cm187,4 cm187,4 cm187,4 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 78,5 kg78,5 kg78,5 kg78,5 kg

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

FingeraftryksresistentFingeraftryksresistentFingeraftryksresistentFingeraftryksresistent JaJaJaJa

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation Indeni direkteIndeni direkteIndeni direkteIndeni direkte

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 HjulHjulHjulHjul

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 1,4 A1,4 A1,4 A1,4 A

TeknologiTeknologiTeknologiTeknologi TFTTFTTFTTFT

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 11 kg/24t11 kg/24t11 kg/24t11 kg/24t

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 3333

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer Hylde - glas ¦ 3 x skuffe - gennemsigtigHylde - glas ¦ 3 x skuffe - gennemsigtigHylde - glas ¦ 3 x skuffe - gennemsigtigHylde - glas ¦ 3 x skuffe - gennemsigtig


	PriceField: 11.749,00 kr.


