
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.

Fijnafstemming van de instellingen met elektronische aanraakbediening
Neem volledige controle over elke koelkastfunctie met de elektronische 
aanraakbediening. Het paneel en het LED-display bieden moeiteloos toegang 
tot de temperatuurregeling en de algemene instellingen. Stel alles nauwkeurig 
af voor superieure bewaring van voedsel.

Volledig uittrekbare schuiflade. Voor onbeperkte 
toegang
Ervaar volledige zichtbaarheid en toegang tot verse 
producten met de volledig uittrekbare lade. Door het 
innovatieve ontwerp kan hij helemaal naar buiten 
worden getrokken. Dit biedt een eenvoudigere manier 
om ingrediënten te bewaren en tevoorschijn te halen. 

DynamicAir luchtcirculatie.
DynamicAir houdt een constante luchtstroom in stand om een stabiele 
temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Elke legplank gelijkmatig 
gekoeld om warmere zones te voorkomen. Voorkomt bacteriegroei. Houdt 
levensmiddelen vers.

178 cm, elektronisch, schuiftechniek

Elke legplank. Gelijkmatig gekoeld
De DynamicAir-technologie houdt een constante luchtstroom in stand om een 
stabiele temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Elke legplank 
gelijkmatig gekoeld, van onder tot boven. Houdt producten langer goed en 
beschermt hun kwaliteit.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 310 liter
• Elektronische controle met led-indicatie
• Geluidsniveau: slechts 34 dB
• Automatische ontdooiing koelruimte
• DynamicAir-technologie
• Led-interieurverlichting
• Coolmatic-functie voor het snel koelen van verse levensmiddelen
• Lades op telescopische geleiders
• Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
• Deursysteem: sleepscharnier
• Stevige legplateaus van veiligheidsglas
• Legplateaus koelruimte: 5, veiligheidsglas met metallic afwerking
• 1780 mm inbouw hoogte
• Dynamische koeling voor gelijkmatige temperatuurverdeling
• Eierrekje: 2 voor 6 stuks
• Kleur: wit

• Interieurverlichting koelkast: 1, intern LED, zijkant, With rise-on effect
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Afmetingen hxbxd (mm) 1772x548x549
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 143

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 311

Steraanduiding vriesruimte geen
Klimaatklasse (EU2017/1369) SN-N-ST
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 34
Installatie inbouw
Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 311

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 100
Netspanning (V) 230-240
Lengte aansluitsnoer (m) 2.4
Productnummer 923 581 058

Technische specificaties
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