
S83920CMXF Koel-/vrieskast, vriesruimte onder

Professionele technologie voor het ijsvrij
invriezen en voor langdurige versheid
ProFresh-koel-vrieskasten maken gebruik van
professionele technologie met aparte koelsystemen.
Ze zorgen voor een ideaal klimaat in de koelkast voor
het optimaal bewaren van verse producten en zorgen
ervoor dat de diepvrieskast ijsvrij blijft.

A++ klasse – in vergelijking 21% energiezuiniger
dan klasse A+
Bewaar uw voeding nog energiezuiniger - met deze
koel- en vriescombinatie uit de A++ klasse.
Energieklasse A++ is in vergelijking 21%
energiezuiniger dan klasse A+.

Vers eten, dankzij superstabiele condities in het
hele apparaat
Dankzij de MultiAir Flow-technologie stroomt er een
gelijkmatige luchtstroom door deze koelkast, zodat de
temperatuur en luchtvochtigheid stabiel blijven, en uw
voedsel dus langer vers blijft.

Meer voordelen :
CustomFlex-systeem voor optimale opbergflexibiliteit•

Aparte lade met lagere temperatuur voor vers vlees en verse vis•

External door display with intuitive touch controls•

Kenmerken :

Elektronische temperatuur controle•
Externe elektronische
temperatuurregeling via LCD scherm
op deur

•

Elektronische temperatuurregeling met
TouchControl-bediening en LED-
indicaties op de deur

•

Netto inhoud koelruimte: 258 liter•
Netto inhoud vriesruimte: 92 liter•
Automatische ontdooiing koelruimte•
CustomFlex®: optimale
opbergflexibiliteit in de deur

•

Stevige legplateaus van veiligheidsglas
in koel- en vriesruimte

•

Akoestisch en optisch alarm bij sterke
temperatuursstijging

•

Akoestisch alarm bij open deur•
Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar•
Kleur: zilver met vlekvrij rvs deuren•
Dynamic Air technologie•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van verse levensmiddelen

•

NoFrost: automatische ontdooiing van
de vriesruimte

•

Frostmatic-functie voor snel invriezen•
Interieurverlichting•
Geluidsniveau: slechts 41 dB•

Technische gegevens :

Installatie : vrijstaand•
Energie-efficiëntieklasse : A++•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 251•
Netto inhoud koelruimte (liter) : 258•
Netto inhoud vriesruimte (liter) : 92•
Positie vriesruimte : Onder•
Aantal vriesladen : 2 Full Width+1 Half Depth with metalic trim•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur) : 20•
Invriesvermogen in 24 uur (kg) : 10•
Geluidsniveau (dB) : 41•
Kleur : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
Kleur Engels : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 2000x595x647•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : n.v.t.•
EAN Code : 7332543406098•

Productbeschrijving :

Koel/vriescombinatie,
200 x 60 cm, A++,
250L+91L,
TouchControl DOD,
NoFrost, CustomFlex,
vingervlekvrije rvs
deuren



S83920CMXF Koel-/vrieskast, vriesruimte onder


