
RMB86321NX Koel-/vrieskast, vriesruimte onder

Store your food with a scenic view

This Fridge freeezer with French doors have an enlarged capacity so you can
store even more food better and as you have the large French doors on it you
can get an scenic overview quickly. It makes meal-planning and shopping lists
so much simpler to perfect.

A++ klasse – in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+

Het energielabelsysteem van de EU rangschikt huishoudtoestellen
onafhankelijk volgens hun energie-efficiëntie - en deze koel- en vriescombinatie
kreeg een A++ energielabel. Het verschil is duidelijk: bij staande diepvriezers is
de A++ klasse in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+.

Bekijk wat er binnenin gebeurt

Bekijk en regel de binnenkant van uw koel-vriescombinatie met zijn heldere en
nauwkeurige bediening op de deur.

Meer voordelen :
Gekoeld water uit volledig geïntegreerde waterdispenser•

Ingredients are perfectly preserved with three chiller-drawer temperatures.•

NoFrost: de beste ijsvrijtechnologie die er is•

Kenmerken :

Display op de deur met TouchControl
temperatuurregeling

•

Netto inhoud koelruimte: 417 liter•
Netto inhoud vriesruimte: 119 liter•
Automatische ontdooiing koelruimte•
Akoestisch en optisch alarm bij sterke
temperatuursstijging

•

Deurscharnieren: links en rechts•
Kleur: zilver met vlekvrij rvs deuren•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van verse levensmiddelen

•

NoFrost: automatische ontdooiing van
de vriesruimte

•

Frostmatic-functie voor snel invriezen•
Vakantie-functie•
LED interieurverlichting•
Geluidsniveau: slechts 43 dB•

Technische gegevens :

Installatie : vrijstaand•
Energie-efficiëntieklasse : A++•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 322•
Netto inhoud koelruimte (liter) : 417•
Netto inhoud vriesruimte (liter) : 119•
Positie vriesruimte : Onder•
Aantal vriesladen : 2/slide trays + 1 slide drawer•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur) : 12•
Invriesvermogen in 24 uur (kg) : 10•
Geluidsniveau (dB) : 43•
Breedte met deur open (mm) : 988•
Diepte met open deur (mm) : 1145•
Kleur : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
Aansluitwaarde (W) : 290•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 1776x912x765•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : n.v.t.•
EAN Code : 7332543527632•

Productbeschrijving :

French Door, 178 x 91
cm, A++, 417L+119L,
TouchControl, LED,
NoFrost, vlekvrije rvs
deuren
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