
 
   

 

FAB50LCR  
jaren '50
Vrijstaande koel-vriescombinatie
Crème
No Frost
Energieklasse A++
Linksdraaiend  

EAN13: 8017709233914 
Totale bruto inhoud: 467 liter

No Frost systeem

Koelgedeelte:

Netto inhoud: 315 liter

Multiflow luchtcirculatie

"Life Plus" zone 

4 glazen leggers, waarvan 3 verstelbaar

2 groente-/fruitlades

LED binnenverlichting

Binnendeur v.v. 4 compartimenten

Vriezer:

Netto inhoud: 97 liter

1 kunststof legger

1 compartiment met klep

Snel-vriescompartiment

IJsblokjesmaker (manueel)

LED binnenverlichting

Binnendeur v.v. 2 compartimenten

Energieverbruik: 400 kWh/jaar

Geluidsniveau: 43 dB(A)

Aansluitwaarde: 212 W

Overvleugeling deuren aan de scharnieren ± 17 cm

Functies

Versions

FAB50RWH - Vrijstaande koel- vries combinatie wit rechts

FAB50RCR - Vrijstaande Koel-vries combinate creme rechts

FAB50RSV - Vrijstaande koel-vries combinatie zilver rechts

FAB50LSV - Vrijstaande koel-vries combinatie zilver links
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FAB50LCR 
jaren '50 

koelkasten
vrijstaand
gekleurde

creme
80 cm

energieklasse A++  
 

A++:
De apparaten van Smeg respecteren het milieu, zoals energieklasse A++ getuigt. Diverse apparaten uit het assortiment van Smeg hebben zelfs 
energieklasse A+++, waarmee tot wel 30% energie t.o.v. energieklasse A kan worden bespaard.

No-Frost systeem:
Het NO FROST systeem, aanwezig in diverse koel-vriescombinaties van Smeg, zorgt ervoor dat de hoeveelheid vocht in het koel- en vriesgedeelte 
wordt gereduceerd, waardoor de vorming van ijskristallen (rijp) aan de binnenzijde van het vriesgedeelte wordt voorkomen. Bij koel-
vriescombinaties zonder No Frost systeem wordt alleen de warmte onttrokken aan de koel- of vriesruimte, maar niet het vocht dat zich in de lucht 
bevindt. Omdat het vocht in de lucht niet wordt onttrokken, ontstaat rijpvorming in het vriesgedeelte. Bij de koel-vriescombinaties met een No Frost 
systeem wordt niet alleen de lucht, maar ook het vocht in de lucht, uit zowel het koel- en vriesgedeelte gezogen. Doordat het vocht uit de lucht 
verdwijnt, kan er geen rijpvorming meer ontstaan, waardoor het vriesgedeelte nooit meer handmatig hoeft te worden ontdooid.

Multiflow luchtcirculatie:
Diverse modellen van Smeg hebben Multiflow luchtcirculatie die zorgt voor een contante temperatuur in de koelkast die homogeen verdeeld wordt.

Extra Fresh 0°C zone:
Enkele koelkasten van Smeg hebben een Extra Fresh (0-graden) zone die voedsel conserveert op een temperatuur van 0 - 3°C; 
ideaal voor vlees, verse vis en gevogelte. Het voedsel dat in de Extra Fresh zone bewaard wordt behoudt langer zijn smaak en 
versheid.

Snel-vriesoptie:
De Snel-vriesoptie is zeer handig wanneer grote hoeveelheden voedsel in één keer ingevroren moeten worden. Wanneer de functie enige tijd van 
tevoren ingeschakeld wordt, bereidt de vriezer zich hierop voor en wordt de temperatuur verlaagd waardoor voedsel snel ingevroren wordt; na 
enige tijd wordt de functie automatisch uitgeschakeld (afhankelijk van het model).

Geluidsniveau 44 dB(A):
Dankzij geluidsabsorberend materiaal rondom de motor en de pomp wordt het geluidsniveau gereduceerd. Diverse vaatwassers 
van Smeg hebben een geluidsniveau van 44 dB(A).
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