
 
   

 

FC34XPNF1  
Vrijstaande koel-vriescombinatie
Roestvrijstaal look, No Frost
Energieklasse A+  

EAN13: 8017709222666 
Totale bruto inhoud: 344 liter

No Frost systeem

Deur omkeerbaar

Koelgedeelte:

Netto inhoud: 231 liter

Ventilator

4 glazen leggers, waarvan 3 verstelbaar

2 groente-/fruitlades

LED binnenverlichting 

Binnendeur v.v. 4 compartimenten

Vriezer:

Netto inhoud: 87 liter

3 lades

Energieverbruik: 305 kWh/jaar

Aansluitwaarde: 168 W

Geluidsniveau: 45 dB(A)

Functies
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FC34XPNF1 
koelkasten

vrijstaand
vrijstaand

roestvrijstaal
60 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++ en A+++, waarmee tot wel 30% energie t.o.v. energieklasse A kan worden bespaard.

Geluidsniveau 42 dB(A):
Dankzij geluidsabsorberend materiaal rondom de motor en de pomp wordt het geluidsniveau gereduceerd. Diverse vaatwassers 
van Smeg hebben een geluidsniveau van 42 dB(A).

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.

Ventilator:
Diverse koelkasten van Smeg zijn voorzien van een ventilator. De ventilator zorgt ervoor dat de koele lucht uniform door de koelkast wordt verspreid, 
waardoor de temperatuur in de koelkast constanter blijft.
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