
RMB56111NX Side-by-side koel-/vrieskast

Programmeer uw instellingen met één vinger

Dit LED-display met geavanceerde aanraakknoppen
biedt u volledige controle over de
opslagomstandigheden van uw levensmiddelen. De
tiptoetsen zijn zo gevoelig dat ze gemakkelijk met een
lichte aanraking kunnen worden aangepast. U kunt de

Professionele werking dankzij geavanceerde technologie

De automaat gebruikt een professionele technologie voor een efficiënte
werking. Selecteer water of ijs via het bedieningspaneel en druk tegen de
hendel voor de afgifte van uw keuze.

Veilig opbergen van zware producten op elk
niveau in de koelkast
Het koelgedeelte in deze koel-vriescombinatie
beschikt over stevige schappen van veiligheidsglas
waar u zelfs de zwaarste spullen op kunt zetten.

Meer voordelen :
Interne LED-verlichting die elke hoek fel verlicht•

Kenmerken :

Display op de deur met TouchControl
temperatuurregeling

•

Netto inhoud koelruimte: 370 liter•
Netto inhoud vriesruimte: 179 liter•
Automatische ontdooiing koelruimte•
Stevige legplateaus van veiligheidsglas
in koel- en vriesruimte

•

Akoestisch en optisch alarm bij sterke
temperatuursstijging

•

Visueel alarm bij temperatuurstijging•
Akoestisch alarm bij open deur•
Deurscharnieren: links en rechts•
Kleur: grijs met vlekvrij rvs-look deuren•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van verse levensmiddelen

•

NoFrost: automatische ontdooiing van
de vriesruimte

•

Frostmatic-functie voor snel invriezen•
Water- en ijsdispenser in de deur•
QuickChill: apart koelgedeelte voor
blikjes

•

LED interieurverlichting•
Geluidsniveau: slechts 44 dB•

Technische gegevens :

Installatie : SBS ST•
Energie-efficiëntieklasse : A+•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 451•
Netto inhoud koelruimte (liter) : 370•
Netto inhoud vriesruimte (liter) : 179•
Positie vriesruimte : Links•
Aantal vriesladen : 2 volledige breedte•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur) : 4•
Invriesvermogen in 24 uur (kg) : 13•
Geluidsniveau (dB) : 44•
Breedte met deur open (mm) : 906•
Diepte met open deur (mm) : 1164•
Kleur : Grey+Stainless Steel Look with Antifingerprint•
Aansluitwaarde (W) : 280•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.9•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 1780x912x738•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : n.v.t.•
EAN Code : 7332543527410•

Productbeschrijving :

Side-by-side, 178 x 91
cm, A+, 370L+179L,
TouchControl, NoFrost,
LED-verlichting, rvs look


