
Behoud de voedingsstoffen, met FastFreeze 
Door snelle afkoeling van de ingrediënten met FastFreeze worden de 
belangrijkste voedingsstoffen ingesloten. Zo kun je genieten van een betere 
kwaliteit van de maaltijden na het ontdooien.

Betrouwbare legborden, met veiligheidsglas
De robuuste legborden van de koelkast zijn gemaakt van veiligheidsglas, dat 
minder snel zal breken dan normaal glas. En dankzij het gladde oppervlak 
kunnen gemorste vloeistoffen gemakkelijk in een handomdraai worden 
weggeveegd.

LowFrost, voor minder vaak ontdooien
De LowFrost-functie zorgt ervoor dat je je vriezer minder vaak hoeft te 
ontdooien. Dus het is makkelijker dan ooit om het prestatievermogen op peil te 
houden.

178 cm, LowFrost, elektronisch, schuiftechniek

Minder ontdooien, minder werk
Met de Low Frost-koel-vriescombinatie uit de Serie 20-hoe je niet zo vaak te 
ontdooien. Minder ijsvorming betekent minder werk en een makkelijker te 
onderhouden koelkast. 

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 195 liter
• Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
• LED interieurverlichting
• Geluidsniveau: slechts 35 dB
• Luchtcirculatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
• Automatische ontdooiing koelruimte
• LowFrost: veel minder vaak handmatig ontdooien
• Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
• Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
• Kleur: wit
• Akoestisch alarm bij open deur
• Deursysteem: sleepscharnier
• Legplateaus koelruimte:  4, veiligheidsglas met metallic afwerking
• Aantal koelkastlades: 2, transparant
• Legplateaus vriesruimte: 2, volledige, van veiligheidsglas
• Stevige legplateaus van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
• Lades vriesruimte: 3 volledige breedte, transparant
• Eierrekje: 1 voor 6 stuks
• Toebehoren: rijpschraper
• 1780 mm inbouwhoogte 
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Afmetingen hxbxd (mm) 1772x548x549
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 272

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 196

Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 72

Vriestechnologie LowFrost
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 11.5

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 3.9

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

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 35
Installatie inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550
Totale netto inhoud (liter) 267
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 140
Netspanning (V) 230-240
Lengte aansluitsnoer (m) 2.4

Productnummer 925 503 199

Technische specificaties
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