
LowFrost maakt ontdooien gemakkelijker en minder vaak nodig
Efficiënte koelvriescombinatie met geavanceerde Low Frost-technologie die 
ontdooiing gemakkelijker en minder vaak nodig maakt door het gebruik van 
verborgen koelcircuits die de vorming van rijp en ijs tot een minimum beperken.

Behoud het goede van de natuur, met ColdSense
Automatische temperatuurregeling met ColdSense. Elke keer dat de deur van 
de koelkast wordt geopend en gesloten, reageren de koudesensoren om de 
binnentemperatuur weer op het normale peil te brengen. Zo worden favoriete 
etenswaren beschermd tegen plotselinge temperatuurschommelingen, terwijl u 
de subtielste smaken van de natuur

Combi bottom, 178 cm, elektronisch, LowFrost, deur op deur

Adaptieve temperatuur, voor totale bescherming van voedingsmiddelen
Optimale temperatuurregeling met ColdSense. Koudesensoren bewaken de 
temperatuur in de koelkast en in de omgeving en reageren onmiddellijk om de 
temperatuur nauwkeurig aan te passen. 40% snellere afkoeling en minder 
temperatuurschommelingen voor je voedingsmiddelen. De producten worden 
optimaal bewaard, knapperig, fruitig en

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 188 liter
• Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
• LED interieurverlichting
• Geluidsniveau: slechts 36 dB
• Frostmatic-functie voor snel invriezen
• Luchtcirculatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
• Automatische ontdooiing koelruimte
• LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
• Snelvriesfunctie
• Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
• Kleur: wit
• Akoestisch alarm bij open deur
• Deursysteem: deur-op-deur montage
• Legplateaus koelruimte:  4, veiligheidsglas met metallic afwerking
• Aantal koelkastlades: 2, transparant
• Legplateaus vriesruimte: 2, volledige, van veiligheidsglas
• Stevige legplateaus van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
• Lades vriesruimte: 3 volledige breedte, transparant
• Eierrekje: 2 voor 6 stuks
• Flexi-Space: uitneembare glazen legplateaus in de diepvriesruimte
• Toebehoren: rijpschraper
• 1780 mm inbouwhoogte 
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Afmetingen hxbxd (mm) 1769x556x549
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 273

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 189

Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 72

Vriestechnologie LowFrost
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 13.7

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 3.9

Klimaatklasse (EU2017/1369) SN-N-ST-T
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 36
Installatie inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550
Totale netto inhoud (liter) 260
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 140
Netspanning (V) 230-240
Lengte aansluitsnoer (m) 2.4

Productnummer 925 512 028

Technische specificaties
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