
ABE81816NS Fryseskap

Hold fryseren fullstendig isfri

Takket være NoFrost – den beste isfri-teknologien
som finnes – kan du være sikker på en fryser med høy
ytelse som aldri trenger å avrimes.

En forbedret interaksjon med produktet, takket
være berøringspanelet som sørger for presis og
Temperaturdisplayet med avanserte
berøringskontroller lar deg ta full kontroll over
lagringsforholdene for matvarene dine. Kontrollene er
så følsomme at du kan justere innstillingene nøyaktig
med bare en lett berøring med fingeren. Displayet

Fryser med oppbevaringsløsning for store
matvarer
MaxiBox-skuffen ble spesialutformet som en løsning
for lagring av store artikler i fryseren. Denne skuffen
lar deg organisere oppbevaringsplassen etter dine
behov.

Produktfordeler:
Fryser med Frostmatic-funksjon for hurtig innfrysing•

Alarmer for temperaturstigning, og registrering av høyeste temperatur•

Produktegenskaper:

Elektronisk styring og digitalt display
med touch-betjening

•

NoFrost-fryser med automatisk
avriming

•

Lys- og lydsignal for varsling av åpen
dør

•

Lys- og lydsignal for varsling av høy
temperatur

•

Flexi-Space uttakbare glasshyller i
fryseren

•

Frostmatic hurtiginnfrysing•
Av/på-knapp med barnelås•

Spesifikasjoner:

Installering : Innbygging med glideskinnemontering av møbeldør•
Dørfarge : Hvit•
Farge : White•
Dørhengsling : Høyre (omhengslingsbar)•
Energiklasse : A+•
Innbyggingsmål HxBxD (mm) : 1772x540x549•
Utvendige mål HxBxD (mm) : 1780x560x550•
Bruttovolum (liter) : 216•
Netto volum : 204•
Energiforbruk/år : 303•
Temperature rise time (h) (2010/30/EC) : 24•
Innfrysningskapasitet kg/døgn : 20•
Laveste omgivelsestemperatur : 10•
Lydnivå dB(A) : 39•
Klima Klasse : SN-N-ST-T•
Lengde på kabel (m) : 2.4•
Belysning : Nei•
Cabinet equipment, Flaps : 2, Transparent plast•
Product Partner Code : All Partn•
Type håndtak : Ingen•

Produktbeskrivelse:

Integrert fryseskap med
praktisk LCD-display
som gir deg full oversikt.
No Frost-teknologien
gjør at du ikke trenger å
avise fryseren, og
sørger for at den alltid er
isfri og fungerer optimalt.
Med Frostmatic
hurtiginnfrysning oppnår
du rask innfrysning av
dine ferske matvarer.
Dempet lukking av
fryserdøren.



ABE81816NS Fryseskap


