
Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Scandomestic - Scandomestic SKF 334 W - Fritstående kølefryseskab

• Energiklasse: F

• Køleskabs nettokapacitet: 224

• Frysers nettokapacitet: 94

• Højde: 185.5

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

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

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

VægtVægtVægtVægt 62 kg62 kg62 kg62 kg

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder WEEE, Directive 1060/2010/EUWEEE, Directive 1060/2010/EUWEEE, Directive 1060/2010/EUWEEE, Directive 1060/2010/EU

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 64,5 cm64,5 cm64,5 cm64,5 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 70,4 cm70,4 cm70,4 cm70,4 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 195 cm195 cm195 cm195 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 69 kg69 kg69 kg69 kg

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation Indeni direkteIndeni direkteIndeni direkteIndeni direkte

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



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,8 m1,8 m1,8 m1,8 m

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 4,3 kg/24t4,3 kg/24t4,3 kg/24t4,3 kg/24t

Antal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylderAntal frysehylder 2222

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 3333

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 7 timer7 timer7 timer7 timer

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

TemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktioner Ja - visuelJa - visuelJa - visuelJa - visuel

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Bredde med åben dør på 130 grader: 96,6 cm ¦ Dybde med dør åBredde med åben dør på 130 grader: 96,6 cm ¦ Dybde med dør åBredde med åben dør på 130 grader: 96,6 cm ¦ Dybde med dør åBredde med åben dør på 130 grader: 96,6 cm ¦ Dybde med dør å

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 318 liter318 liter318 liter318 liter

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 4444

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 4444

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 4 x hylde - justerbart glas4 x hylde - justerbart glas4 x hylde - justerbart glas4 x hylde - justerbart glas

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Køleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryserKøleskab-fryser

EnergiforburgEnergiforburgEnergiforburgEnergiforburg 0,841 kWt0,841 kWt0,841 kWt0,841 kWt

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 1111

TemperaturintervalTemperaturintervalTemperaturintervalTemperaturinterval 2 °C til 8 °C2 °C til 8 °C2 °C til 8 °C2 °C til 8 °C

KølevæskeKølevæskeKølevæskeKølevæske R 600 AR 600 AR 600 AR 600 A

FrostsikkerFrostsikkerFrostsikkerFrostsikker FryserFryserFryserFryser

Opbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dør JaJaJaJa

Dynamisk kølingDynamisk kølingDynamisk kølingDynamisk køling KøleskabKøleskabKøleskabKøleskab


	PriceField: 6.799,00 kr.


