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 » Deuren in echt inox (rvs)
 » Inox (rvs handgrepen)
 » FrostGuard Technology (No-Frost)
 » Verzonken ijsdispenser
 » Intern waterfilter, deuralarm etc
 » Energieklasse A+
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Side-by-side
mod. ORGS2DFFSSPartner

Appliances

* Optioneel verkrijgbaar met: 
  LH             

 » LH: Lange inox buisgrepen



Hoge lightTouch dispenser 
met LED en kinderslot
Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. 
Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na 
een lichte aanraking. Voorzien van LED 
verlichting en kinderslot.

Vriezerladen en draagplateaus
Uitschuifbare vriezerladen en 
uitschuifbare glazen draagplateaus.

IJsmachine & SweetSpot 
Ruime bak voor ijsblokjes, die  
automatisch worden aangemaakt.  
Boven de ijslade is de SweetSpot een 
specifiek compartiment om roomijs  
optimaal te bewaren. Optioneel bij  
modellen zonder dispenser (OKG serie).
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ClimateGuard Technology
Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren. behouden deze technologieën 
een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de 
koelkast. Dit gebeurt door middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel 
over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde 
elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van 
uw voedsel.

ORG S2 DFF WW (met dispenser)

No-Frost met Frostguard Technology
Nooit meer handmatig uw diepries ontdooien door het FrostGuard automatisch 
ontdooisysteem. De FrostGuard technologie beheert de automatische ontdooiing op 
een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen ontdooit uw koelkast enkel  
wanneer het nodig is. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de diepgevroren  
voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net  
voor de ontdooing extra te koelen (Pre-Chill) tot zelfs minus 30º. 

Compartiment voor
zuivelproducten
Behoud een ideale temperatuur voor 
zuivelproducten. Vermijdt dat de boter te 
hard zou worden.

Interne waterfiter  
GE SmartWater
Deze geïntegreerde waterfilter zuivert het 
water en het ijs door de aanwezigheid in 
het water van oa chloor 
(geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, 
etc, sterk te verminderen.

Verplaatsbare ClearLook  
deurvakken
Deurvakken met grote inhoud, in  
doorzichtig, stevig Lexan. Uithaalbaar en 
verplaatsbaar voor makkelijk onderhoud 
en indeling naar uw wensen.
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Uitschuifbare, morsvrije glazen 
draagplateaus
In veiligheidsglas. Vereenvoudigt het 
vullen, leeghalen en reinigen.
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Groente- en fruitlade met  
regelbare vochtigheid
Lade van dezelfde diepte als het toestel. 
Door de regelbare vochtigheid kunnen 
fruit en groenten langer vers blijven.
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binnenzijde van de global serie functies global serie



Specificaties

Model ORGS2DFF serie

Inhoud  

Totaal Bruto/Netto (L) 643/549

ISO Bruto/Netto koelvak (L) 400/379

ISO Bruto/Netto vriesvak (L) 243/170

Kenmerken koelvak  

ClearLook deur vakken 4 (2 verstelbaar) 

Afgesloten vak voor zuivel ja

Blikjes houder -

Glazen draag plateaus (morsvrij) 4

QuickSpace draagplateau -

Binnenverlichting 1

Delicatessen lade -

Groente- en fruit lade regelbare vochtigheid

Afgesloten lade ja  (vlees /vis lade)

Minibar -

Elektronische bediening ja, met actuele temp. weergave

Technologie ClimateGuard

Kenmerken vriesvak  

Glazen draag plateaus 3

Vriezer laden 2

Compartiment voor roomijs ja

Deur vakjes 6

Kantelbare deur mandjes -

Binnenverlichting 1

Technologie FrostGuard (No-Frost) ja

Kenmerken dispenser  

Type LightTouch ijsblokjes, gemalen ijs, water

Verlichting 1x LED

Kindervergrendeling ja

Deuralarm ja

QuickIce -

Ultraflow 100/64 -

Overige kenmerken  

Deuralarm ja

Uitwendig design vlakke deuren

Binnenkant toestel / binnenkant deur ABS / ABS

Regelbare wieltjes (waterpas zetten) 4

Waterfilter intern, inbegrepen (MWF)

Technische Eigenschappen  

Voeding 220-240V / 50-60 Hz

Koudemiddel R600

Energie klasse A+

Energieverbruik (kWh/a) 450

Aantal sterren ****

Geluidsniveau (dB (a)) 47

Type ontdooiing / automatisch No Frost / ja

Klimaat klasse T (16°C - 43°C)

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1754

2.   Hoogte tot boven scharnier 1766

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt

4.   Diepte kast zonder deur 607

5.   Diepte zonder handgreep 694

6.   Diepte incl. handgreep 754

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open 1158

8.   Breedte 909

9.   Breedte opening deur (R) 453

10. Breedte opening deur (L) 324

Afmetingen Nis

A.   Breedte Nis 915

B.   Diepte Nis 632

C.   Hoogte Nis 1780
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