
Altid plads med MaxiBox
Den specielt designede MaxiBox-grøntsagsskuffe sikrer fantastisk opbevaring 
af selv de største ting i dit køleskab. Du kan derfor indrette din plads nemt og 
effektivt, samt let opbevare alt fra kartoffelposer til vandmelon.

Universal flaskeholder
Hold drikkevarer kolde og køleskabet ryddeligt med den universelle 
flaskeholder. Stativet har plads til tre 1,5 l flasker eller seks dåser og sættes 
nemt fast på en glashyldes underside. Giver nem adgang til kølige drikke uden 
at tage for meget plads.

God plads med OptiSpace
Vores OptiSpace køleskab har god plads både på og mellem hylderne. Men 
skulle du mangle plads kan hylderne nemt tages ud eller flyttes rundt efter dine 
behov.

Vælg køleskabsindstillinger med elektronisk betjening
Justér køleskabets indvendige temperatur med den elektroniske betjening, og 
få præcis feedback fra LCD-displayet.

Konstant koldt med DynamicAir
DynamicAir sikrer en stabil temperatur indvendigt i køleskabet. Kold luft 
cirkulerer i køleskabet, så maden beskyttes mod opvarmning, selv når døren 
står åben.

Køleskab i stål med mange gode indretningsmuligheder og lavt energiforbrug. 
Skabet har ventileret køl, der øger holdbarheden af dine madvarer. MaxiBox 
grøntsagsskuffe gør det nemt at opbevare selv store madvarer og med LED 
belysning får du et godt overblik.

Stabil temperatur, altid koldt
DynamicAir-teknologien skaber en luftstrøm ved at sende kold luft rundt i 
køleskabet, så der altid er stabil temperatur i alle hjørner. Ingredienserne 
holder formen og tørrer ikke ud.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstying med LCD display
• DynamicAir - ventileret køl
• SuperKøl
• Visuel og akustisk døralarm
• Feriefunktion
• Lys med fade-effekt, Indvendig LED lys
• Flaskehylde
• Selvafrimende køleskab
• Antal køleskabshylder: 4 stk. i fuld bredde, Foil on Plastic
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Serie/Tema 300 SERIES
Farve, front Rustfrit stål med Antifingerprint
Farve, sider Grå
Energiklasse F
Volume, liter 390
CustomFlex -
TasteGuard -
Afrimningstype (Auto / Manuel) Auto
Energiforbrug, kWh/år 152
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveau, dB(A) 38
Lydniveauklasse C
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 42
Betjening Touch
Håndtag Bluefire
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 10
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1860x595x635
Hjul/stilleben Justerbare stilleben, Hjul bagerst
Ledningslængde, m 2,4
Produktnummer 925 052 180

EAN 7332543728350
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