
Eenvoudige toegang met de volledig uittrekbare lade.
De volledig uittrekbare lade rolt helemaal naar buiten, waardoor het de 
perfecte plaats is voor het bewaren van grotere vruchten of groenten.

Compacte vriezerfunctie in de koelkast, met een viersterrenvak 
Het viersterren-vriesvak is handig als je thuis niet zo veel plaats hebt. De 
miniatuurvriezer zit in de koelkast en kan temperaturen tot -18ºC bereiken. 

Functies binnen handbereik. Met elektronische aanraakbediening
Met de elektronische aanraakbediening weet je altijd wat er in de koelkast 
gebeurt. Je kunt eenvoudig verschillende functies bedienen en de precieze 
instellingen voor de koelkast met één druk regelen.

Constante koeling, met DynamicAir
DynamicAir beschermt de kwaliteit van het voedsel door een stabiele 
temperatuur in de koelkast te handhaven. De ventilator zorgt voor de circulatie 
van koude lucht in de koelkast, en dus een snellere en efficiëntere koeling van 
de levensmiddelen

178 cm, ****, elektronisch, schuiftechniek

Stabiele temperaturen. Betere koeling. Met DynamicAir
De Serie 20 DynamicAir-koelkast houdt de temperatuur in de hele koelkast 
stabiel, wat belangrijk is voor het bewaren van levensmiddelen. De compacte 
ventilator verplaatst koele lucht in het rond, voor een gelijkmatige koeling.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 259 liter
• Netto inhoud vriesruimte: 22 liter
• Steraanduiding vriesruimte: 4 sterren
• Elektronische controle met led-indicatie
• Geluidsniveau: slechts 32 dB
• Automatische ontdooiing koelruimte
• Visueel alarm voor hoge temperaturen
• Visueel en akoestisch temperatuuralarm
• Akoestisch alarm bij open deur
• Led-interieurverlichting
• Lades op telescopische geleiders
• Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
• Deursysteem: sleepscharnier
• Stevige legplateaus van veiligheidsglas
• Legplateaus koelruimte: 4, veiligheidsglas met metallic afwerking
• 1780 mm inbouw hoogte
• Dynamische koeling voor gelijkmatige temperatuurverdeling
• Eierrekje: 1 voor 6 stuks
• Kleur: wit

• Interieurverlichting koelkast: 1, intern LED, zijkant, With rise-on effect

Koelkast inbouw 177.2 cm F
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Afmetingen hxbxd (mm) 1772x548x549
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 206

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 260

Steraanduiding vriesruimte 4 sterren
Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 22

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 14

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 5.7

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

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 32
Installatie inbouw
Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 260

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 130
Netspanning (V) 230-240

Lengte aansluitsnoer (m) 2.4
Productnummer 923 583 050

Technische specificaties

Koelkast inbouw 177.2 cm F
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