
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.

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.

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.

122 cm, mechanisch, 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: 207 liter
• Mechanische temperatuurregeling
• Geluidsniveau: slechts 34 dB
• Automatische ontdooiing koelruimte
• Led-interieurverlichting
• Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
• Deursysteem: sleepscharnier
• Stevige legplateaus van veiligheidsglas
• Legplateaus koelruimte: 4, veiligheidsglas met metallic afwerking
• Groentelade: 1
• 1225 mm inbouw hoogte
• Eierrekje: 2 voor 6 stuks
• Kleur: wit

• Interieurverlichting koelkast: LED
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Afmetingen hxbxd (mm) 1218x548x549
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) E

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 101

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 208

Steraanduiding vriesruimte geen
Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 0

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

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 34
Installatie inbouw
Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 208

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1225x560x550
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 130
Netspanning (V) 230-240
Lengte aansluitsnoer (m) 2.4
Productnummer 933 033 049

Technische specificaties

Koelkast

SKB512E1AS

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRE140D002006.jpg

