
LED-lampen verlichten elke hoek
De ingebouwde LED-verlichting zorgt voor een discreet, zacht licht dat 
gelijkmatig over de hele ruimte schijnt. Bovendien zijn LED-lampen kleiner en 
energiezuiniger dan standaardlampen - een duurzamere oplossing.

Beheer functies en temperatuur met de elektronische regeling
De elektronische regeling biedt de mogelijkheid om de temperatuur en andere 
bewaarfuncties nauwkeurig aan te passen. Deze efficiënte koelkast geeft u 
ook direct informatie over uw aanpassingen via het digitale bedieningspaneel.

Ruime lade over de volle breedte voor groenten met 
een lange, onregelmatige vorm
Een ruime groentelade over de volle breedte, 
ontworpen om alles wat je koopt te bewaren. Zelfs 
onregelmatig gevormde, langere groenten passen nu 
gemakkelijk. Van komkommers tot selderij, alles past in 
deze groentelade.

Ruim voldoende in één keer bewaren. Met OptiSpace.
De grote opslagruimte in de koelkast is ideaal voor het hele gezin, met een 
overvloed aan plaats tussen de rekken. De groentelade, koel- en vriesbakken 
kunnen allemaal worden losgemaakt. Voor optimaal en praktisch bewaren.

88 cm, ****, elektronisch, schuiftechniek

Ruim voldoende in één keer bewaren. 
De koelkast met OptiSpace biedt ideale bewaarmogelijkheden voor het hele 
gezin, met een overvloed aan ruimte tussen de rekken. De drank-, koel- en 
vriesbakjes kunnen alle eenvoudig worden losgemaakt, voor optimale en 
praktische bewaring.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 109 liter
• Netto inhoud vriesruimte: 14 liter
• Steraanduiding vriesruimte: 4 sterren
• Elektronische controle met led-indicatie
• Geluidsniveau: slechts 37 dB
• Automatische ontdooiing koelruimte
• Led-interieurverlichting
• Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
• Deursysteem: sleepscharnier
• Stevige legplateaus van veiligheidsglas
• Legplateaus koelruimte: 2, veiligheidsglas met metallic afwerking
• Groentelade: 1
• Frostmatic-functie voor snel invriezen
• 880 mm inbouw hoogte
• Eierrekje: 2 voor 6 stuks
• Kleur: wit

• Interieurverlichting koelkast: 1, intern LED, zijkant
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Afmetingen hxbxd (mm) 873x548x549
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 178

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 110

Steraanduiding vriesruimte 4 sterren
Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 14

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 8.5

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 2.6

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

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 37
Installatie inbouw
Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 110

Inbouwmaten hxbxd (mm) 880x560x550
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 100
Netspanning (V) 230-240

Ampère 10
Lengte aansluitsnoer (m) 2.4
Productnummer 933 016 164

Technische specificaties
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