
10-års trygghet
10-års garanti på inverter kompressoren gir deg maksimal trygghet. Garantien 
inkluderer arbeids-, transport-, gassfjerning og påfylling, generelt vedlikehold 
og servicekostnader.

Extra Chill skuff. For delikat fersk kuttet mat.
Sakte modning av favorittostene dine og kaldt ferskt kuttet mat ved å 
oppbevare dem i Extra Chill-skuffen. Sonen holder en lavere temperatur enn 
resten av kjøleskapet

La kjøkkenet skille seg ut med enestående DesignLine.
Skapets slanke, moderne design blir gjort levende med kvalitetsmaterialer. For 
et sømløst, moderne kjøkken.

Tilpasningsdyktig for enhver smak, med 
CustomFlex®
Nøkkelen til å skape ferske, herlige retter er å ha alle 
dine ferske råvarer tilgjengelige. Med CustomFlex® kan 
du organisere kjøleskapet ditt akkurat slik du vil. 
Omorganiser oppbevaringskuffer raskt og enkelt for å 
maksimere lagringsplass. Kjøleskapet som tilpasser 
seg etter din smak.

Hvert hjørne. Grundig kjølt. Med Cooling 360°
Cooling 360° kjøleskap har avansert luftsirkulasjon. Det 
spesialdesignede systemet sirkulerer kjølig luft inn i 
hvert hjørne. Rygg i ekte rustfritt stål gir et 
førsteklasses design, mens det kjøler ned raskere etter 
åpning av døren. Sikker beskyttelse av den rike 
teksturen av hver ingrediens.

Tekstur av ingrediensene dine beskyttet i hvert hjørne med Cooling 360°. 
Altomfattende luftsirkulasjon strømmer kald luft til hvert hjørne, gjennom 
effektive lufteventiler. Innovativ bakplate i ekte rustfritt stål gjenoppretter 
temperaturen raskt hver gang du åpner døren. For råvarer du har plukket ut 
med omhu, bevart for

Kaldt i hvert hjørne. Full smak i hvert bitt

Teksturen er beskyttet i hvert hjørne med Cooling 360 °. Luftsirkulasjonen 
strømmer kald luft rundt hvert hjørne, gjennom effektive luftventiler. Innovativ 
ekte rygg i rustfritt stål gjenoppretter temperaturene raskt etter hver åpen dør.

Fordeler og Egenskaper

• Automatisk avriming av frysedelen
• Automatisk avriming av kjøledelen
• Lys- og lydsignal for varsling av høy temperatur
• Coolmatic hurtigkjøling
• Frostmatic hurtiginnfrysning
• Ferie-funksjon reduserer energiforbruk når du ikke hjemme
• Fryseskuffer: 2 stk full bredde + 1 halv dybde, Gjennomsiktig plast
• 2 termostater for separat temperaturstyring av kjøle- og frysedel
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Serie 7000 PRECISE
Energieffektivitetsklasse, E20 D
Kapasitet (L) 266/101
Installering Frittstående
Dørfarge Sort rusfritt stål
Sidefarge Mørk grå
Dørhengsling Høyre (omhengslingsbar)
Tilkobling Nei
Utvendige mål HxBxD (mm) 2010x595x650
Kompressor/Termostat 1C/2T
Maksvekt kjøkkenfront kjøl/frys /
PVC-fri Nei
CustomFlex Ja
Intense cooling CoolMatic
No Frost NoFrost
Fasong på dør DesignLine
Type håndtak Pocket
Hjul/ben Justerbare ben, Hjul
Kjølevæske R600a
Kjølemiddelmengde (g) 45
Lengde på kabel (m) 2.5
Årlig energiforbruk (kWt/år) 200
Lydnivå, dB(A) E20 39
Lydnivåklasse, E20 C
Sikkerhet ved strømavbrudd (t) 10

Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Frysekapasitet, kg/24t 8
Klimaklasse SN-N-ST-T
PNC 925 993 388
EAN-kode 7332543779734

Produktspesifikasjon
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