
Fijnafstemming van de instellingen met elektronische bediening
Dankzij de elektronische bediening kun je eenvoudig de temperatuur en de 
functies van de vriezer regelen.

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

OptiSpace, voor meer ruimte
Deze royale vriezer is ontworpen voor gezinsgebruik, met veel functionele 
bewaarmogelijkheden. De drank-, koel- en vriesvakken kunnen eenvoudig 
worden losgemaakt en verwijderd om ze aan te passen aan jouw specifieke 
behoeften.

125 x 55 cm, elektronisch, statisch, wit

Meer ruimte voor grotere producten
Met de OptiSpace-vriezer uit de Bright Series 20 krijg je een royaal interieur 
met ruimte voor grote dingen zoals taarten en hoge voorwerpen zoals flessen. 
Je kunt ook meer ruimte maken met gemakkelijk uitneembare planken en 
schuifladen.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud: 168 liter
• Elektronische temperatuurregeling
• Geluidsniveau: slechts 39 dB
• Akoestisch en visueel alarm bij temperatuurstijging
• Diepvriesladen: 3 volledige breedte, 1 halve diepte, transparant
• Vakken met klep: 1, transparant
• Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
• Stelpoten: verstelbare voetjes aan de voorzijde, voorkant
• Ontdooiing: handmatig
• Jaarlijks energieverbruik: 246 kWh
• Klimaatklasse: SN-N-ST-T
• Invriesvermogen (kg/24u): 13.3
• Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
• Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10.3
• Andere kenmerken: dooiwaterafvoer
• Kleur: wit
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Afmetingen hxbxd (mm) 1250x545x630
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 246

Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 187

Vriestechnologie Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 10.3

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 13.3

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

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 39
Model Vrijstaand
Inbouwmaten hxbxd (mm) n.v.t.
Diepte met open deur (mm) 1135
Breedte met deur open (mm) 590
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 160
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Lengte aansluitsnoer (m) 1.6

Productnummer 933 013 454

Technische specificaties
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