
Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

LiebHerr - LiebHerr TX 1021-22 001 - Fritstående køleskab med fryseboks

• Transparente grøntsagshylder
De transparente grøntsagsskuffer giver et hurtigt overblik over indholdet i
skuffen. De er desuden at nemme rengøre.

• Vendbar dør
Apparaterne er fra fabrikken som standard højrehængslede, men
størstedelen af Liebherr sortimentet kan omhængsles, hvilket giver dig
optimale opstillingsmuligheder.

• Energiklasse: F

• Køleskabs nettokapacitet: 92

• Frysers nettokapacitet: 6

• Højde: 63

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse SN-STSN-STSN-STSN-ST

NoFrostNoFrostNoFrostNoFrost NejNejNejNej

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør ÆggebakkeÆggebakkeÆggebakkeÆggebakke

GarantiGarantiGarantiGaranti 2222

MaterialeMaterialeMaterialeMateriale StålStålStålStål

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

VægtVægtVægtVægt 29,5 kg29,5 kg29,5 kg29,5 kg

StyringStyringStyringStyring MekaniskMekaniskMekaniskMekanisk

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2019/2016/EUDirective 2019/2016/EUDirective 2019/2016/EUDirective 2019/2016/EU

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 56,7 cm56,7 cm56,7 cm56,7 cm

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



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 69,1 cm69,1 cm69,1 cm69,1 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 31,5 kg31,5 kg31,5 kg31,5 kg

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation IndeniIndeniIndeniIndeni

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 0,8 A0,8 A0,8 A0,8 A

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Interiør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktioner LED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysning

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 98 liter98 liter98 liter98 liter

Automatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimning Ja - køleskabJa - køleskabJa - køleskabJa - køleskab

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 2222

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 3333

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 2 x skuffe - gennemsigtig ¦ 2 x hylde - glas ¦ 1 x flaskehyl2 x skuffe - gennemsigtig ¦ 2 x hylde - glas ¦ 1 x flaskehyl2 x skuffe - gennemsigtig ¦ 2 x hylde - glas ¦ 1 x flaskehyl2 x skuffe - gennemsigtig ¦ 2 x hylde - glas ¦ 1 x flaskehyl

EnergiforburgEnergiforburgEnergiforburgEnergiforburg 0,358 kWt0,358 kWt0,358 kWt0,358 kWt

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 2222

Egenskaber på døreEgenskaber på døreEgenskaber på døreEgenskaber på døre SwingDesign designSwingDesign designSwingDesign designSwingDesign design

Opbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dør JaJaJaJa

HåndtagsdesignHåndtagsdesignHåndtagsdesignHåndtagsdesign SlimlineSlimlineSlimlineSlimline

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 37 dB(A)37 dB(A)37 dB(A)37 dB(A)

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

BreddeBreddeBreddeBredde 55.4055.4055.4055.40

DybdeDybdeDybdeDybde 62.4062.4062.4062.40

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111


	PriceField: 4.099,00 kr.


