
Houd uw vriezer geheel rijpvrij
Dankzij NoFrost – de beste technologie tegen rijp – weet u zeker dat uw 
vriezer nooit ontdooit hoeft te worden.

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

Gekoeld water, rechtstreeks uit uw koelkast
Geniet van vers en gekoeld water, zo uit uw koelkast. Met een volledig 
geïntegreerde waterdispenser kunt u vers, gekoeld water tappen wanneer u 
maar wilt. Handmatig bij te vullen.

Veilig en energievriendelijk
Bewaar je voedingswaren veilig en energievriendelijk in dit apparaat

French Door, 178 x 91 cm, TouchControl LED, NoFrost, vingervlekvrije rvs 
deuren

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 417 liter
• Netto inhoud vriesruimte: 119 liter
• Display op de deur met TouchControl temperatuurregeling
• LED interieurverlichting
• Geluidsniveau: slechts 44 dB
• Frostmatic-functie voor snel invriezen
• Coolmatic-functie voor het snel koelen van verse levensmiddelen
• Automatische ontdooiing koelruimte
• NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
• Vakantie-functie
• Akoestisch en optisch alarm bij sterke temperatuursstijging
• Speciale koelkastladen: grote lade op telescopische geleiders  
• Deurscharnieren: links en rechts
• Kleur: zilver met vlekvrij rvs deuren
• Legplateaus koelruimte:  2, veiligheidsglas met metallic afwerking
• Aantal koelkastlades: 2, transparant
• Lades vriesruimte: 2/slide trays + 1 slide drawer, 1  drawer (door) _French 
door
• Interieurverlichting
• Stelpoten: verstelbaar
• Eierrekje: 2 voor 6 stuks
• Waterdispenser in de deur
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Afmetingen hxbxd (mm) 1776x912x765
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 390

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 415.1

Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 162

Vriestechnologie NoFrost
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 16

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 10

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

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 44
Installatie Vrijstaand
Inbouwmaten hxbxd (mm) n.v.t.
Breedte met deur open (mm) 988
Diepte met open deur (mm) 1145
Totale netto inhoud (liter) 536
Kleur zilver met vlekvrij rvs deuren
Aansluitwaarde (W) 290

Netspanning (V) 220-240
Lengte aansluitsnoer (m) 2

Technische specificaties
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