
Med Elvita får du plats för allt det du uppskattar. Du får noga utvalda pro-
dukter med kloka lösningar till ett bra pris, designade för att lösa vardagen. 
Det är produkter för hela hemmet, som ger plats åt hela livet.
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Teknisk data om Elvita CKS2852V Kylskåp

Bredd 553 mm

Höjd 845 mm

Klimatklass N-ST

Display Nej

Automatisk avfrostning Ja

Färg Vit

Dörrlarm Nej

Energiklass F

Köldmedium R600a

Djup 574 mm

Volym kyl 131 liter

Köldfack/Frysfack Nej

Inbyggnad Nej

Ljudnivå 39 dBa

Vikt 27 kg

Belysning Ja

Flaskhylla Ja

Grönsakslåda Ja

Dörrhängning Höger

Omhängningsbart Ja

Energiförbrukning per år 113 kWh

Litet och smidigt format
Kylskåpet CKS2852V från Elvita är ett litet och smidigt kylskåp med stilren 

och modern design. Skåpet har energiklass F och rymmer 131 liter. Tempera-

turen styrs mekaniskt via en termostat som sitter vid hyllan i kyldelen. Kylen 

har tre lättrengjorda glashyllor som, till skillnad från galler, gör att även dina 

små kylvaror står stadigt. Kylen är också försedd med en stor och rymlig 

grönsakslåda samt tre dörrhyllor där du bl a kan ställa flaskor. Skåpet har in-

vändig belysning som är placerad i anslutning till termostaten. När du öppnar 

kylen följer varm luft med in i skåpet och bildar kondens som kan bli till frost. 

Det här skåpet har emellertid smidig automatisk avfrostning så att kylen 

fungerar optimalt och bibehåller den låga energiförbrukningen. Smältvattnet 

hamnar i en droppskål och avdunstar.

KYLSKÅP / KJØLESKAP / REFRIGERATOR

ELVITA CKS2852V

• Energiklass F
• Självavfrostande
• Omhängningsbar dörr
• Höjd 84,5 cm
• Kapacitet 131 liter

Ljudnivå 
39 dB

Volym frys
131 liter
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