
 
   

 

FQ60X2PE1  Nieuw 

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN, INOX  

EAN13: 8017709272944 
AFMETINGEN

Netto inhoud koelkast: 346 l 

Netto inhoud Life Plus Zone: 30 l

Netto inhoud diepvriezer: 165 l 

INSTALLATIE

Vrijstaand, inox 

KOELKASTGEDEELTE

LCD display

Display functies: Vakantiefunctie, Snel-vriesfunctie, Snel-koelfunctie, MultiZone, ECO, 
Kinderbeveiliging 

Multizone

Totaal No Frost 

Automatisch ontdooien 

Life Plus Zone 0-3°C

Multiflow 

Geventileerd 

LED verlichting

Anti-bacterie dichting

Anti-bacterie geurfilter 

Glazen leggers 

2 verstelbare glazen leggers

2 flessendragers

2 binnendeurcompartimenten met transparant deksel 

2 verstelbare binnendeurcompartimenten 

2 groente-en fruitlades 

DIEPVRIESGEDEELTE

Multizone 

Totaal No Frost 

Automatisch ontdooien 

Snel-vriestoets

Snel-vriescompartiment 

Manuele ijsmaker 

Conserveringsduur zonder stroom: 15 uur

Invriescapaciteit: 8 kg/u

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor

Klimaatklasse: SN, N, S, T

Nominale aansluitwaarde: 200 W 

Jaarlijks energieverbruik: 364 kWh 

 

 

 
 



Geluidsniveau: 43 dB(A)

FUNCTIES

Uitvoeringen

FQ60B2PE1 - Koel-vriescombinatie, wit

FQ60X2PE1 - Koel-vriescombinatie, inox

FQ60N2PE1 - Koel-vriescombinatie, zwart
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FQ60X2PE1 
gecombineerd

vrijstaand
4 deuren

inox
90 cm

energieklasse A++  
 

A++:
Energieklasse (verminderd verbruik): De ovens en fornuizen van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik met 20% te verminderen in 
vergelijking met klasse A. Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

No-Frost:
Dit systeem regelt het vochtigheidsgehalte in het toestel en voorkomt de vorming van druppels en ijs dankzij de ventilatie die de koude lucht door 
de koelkast en diepvriezer laat circuleren.

Airplus (Multiflow):
Dit ventilatiesysteem is aanwezig in bepaalde modellen van Smeg koelkasten. Het zorgt ervoor dat de lucht op constante en homogene wijze in de 
koelkast verspreid wordt.

Vakantie:
Deze functie laat toe om tijdens periodes van langere afwezigheid het koelkastgedeelte uit te schakelen terwijl het diepvriesgedeelte in werking 
blijft.

Extra Fresh:
In dit compartiment wordt een constante temperatuur van 0° tot 3° C behouden waardoor de eigenschappen van de verschillende 
voedingswaren beter en langer geconserveerd worden. Ideaal voor het bewaren van vis, vlees , sla en andere die snel bederven.

LED binnenverlichting:
De topmodellen uit het gamma zijn uitgerust met LED binnenverlichting waardoor energiebesparing gegandeerd wordt en tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor een sfeerverlichting.

Snel invriezen:
Deze functie laat toe om op korte tijd grote hoeveelheden verse voedingswaren in te vriezen. Door het enkele uren op voorhand in te schakelen zakt 
de temperatuur van de diepvriezer om later opnieuw automatisch op normale wijze te functionneren.

Automatisch ontdooien van de koelkast:
De koelkast wordt automatisch ontdooid door een geïntegreerde weerstand. Het dooiwater moet niet worden opgevangen want de 
koelkast is uitgerust met een verdampingssysteem.
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