
Perfect vers voedsel met Frostmatic
De Frostmatic-functie activeert het maximale vriesvermogen, zodat verse 
producten zo snel mogelijk worden ingevroren. De vriezer keert vervolgens 
terug naar de normale stand.

Beheer functies en temperatuur met de elektronische regeling
De elektronische regeling biedt de mogelijkheid om de temperatuur en andere 
bewaarfuncties nauwkeurig aan te passen. Deze efficiënte diepvrieskast geeft 
u ook direct informatie over uw aanpassingen via het digitale 
bedieningspaneel.

MaxiBox. Veel ruimte voor etenswaren
De vriezer heeft een extragrote lade voor groenten met 
meer ruimte voor al je etenswaren. De lade gaat 
volledig naar buiten en blijft op zijn plaats, voor 
gemakkelijke toegang tot al je producten.

Hou je vriezer ijsvrij, met NoFrost
NoFrost betekent dat je niet hoeft te ontdooien. De 
functie houdt de vriezer ijsvrij, zodat je altijd verzekerd 
bent van maximale prestaties.

154 x 60 cm, elektronisch, NoFrost, wit

NoFrost - nooit meer ijsvorming
NoFrost voorkomt dat er ijswordt gevormd in de vriezer. De prestaties komen 
nooit in het gedrang en uw voedsel wordt beter dan ooit bewaard.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud: 180 liter
• Elektronische TouchControl met digitale aanduidingen
• Geluidsniveau: slechts 42 dB
• Frostmatic-functie
• NoFrost: automatische ontdooiing
• Akoestisch en visueel alarm bij temperatuurstijging
• Akoestisch en visueel alarm bij open deur
• Flexi-Space: uitneembare glazen legplateaus in de vriezer
• Diepvriesladen: 1 volledige breedte, 2 Maxi, 1 halve diepte, transparant
• Vakken met klep: 2, transparant
• Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
• Stelpoten: verstelbare voetjes aan de voorzijde, rollers aan de achterzijde
• Jaarlijks energieverbruik: 276 kWh
• Klimaatklasse: SN-N-ST-T
• Invriesvermogen (kg/24u): 16.5
• Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
• Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 6.5
• Kleur: wit
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Afmetingen hxbxd (mm) 1550x595x635
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 276

Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 200

Vriestechnologie NoFrost
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 6.5

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 16.5

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

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 42
Installatie Vrijstaand
Inbouwmaten hxbxd (mm) n.v.t.
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 160
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Lengte aansluitsnoer (m) 2.4
Productnummer 925 041 477

Technische specificaties
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