
Bevar perfekt konsistens med FastFreeze
FastFreeze-systemet fryser hurtigt friske madvarer, så vitaminer, konsistens, 
smag og alle de sunde vitaminer bevares bedre.

Kompressor med 10 års garanti
Nyd den totale tryghed med inverter kompressorens 10 
års garanti. Garantien dækker fejl, som ikke skyldes 
udefrakommende forhold.

Nem kontrol med elektronisk touch-betjening
Elektronisk touch-betjening giver nem adgang til fryserens indstillinger og 
funktioner, så du kan ændre temperaturen efter behov. De bedste 
betjeningsmuligheder lige ved hånden.

NoFrost, altid
NoFrost-teknologien forhindrer, at der dannes is i fryseren, så du aldrig 
behøver at afrime den manuelt igen. Det er mere hygiejnisk og lettere at gøre 
rent, og du får ekstra plads til at opbevare dine foretrukne ingredienser.

Fuldintegreret fryseskab med SoftClose dørlukning, den velkendte 
selvafrimende NoFrost samt hurtig indfrysning med SuperFrys funktionen. Lyst 
interiør med transparente skuffer i forskellige størrelser, samt glashylder for 
større stabilitet og nemmere rengøring. Føres hos udvalgte forhandlere.

NoFrost, altid
NoFrost-teknologien forhindrer, at der dannes is i fryseren, så du aldrig 
behøver at afrime den manuelt igen. Det er mere hygiejnisk og lettere at gøre 
rent, og du får ekstra plads til at opbevare dine foretrukne ingredienser.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med touchbetjening
• NoFrost - automatisk afrimning
• Visuel og akustisk døralarm
• Visuel og akustisk temperaturalarm
• SuperFrys funktion
• Børnesikring af tænd/sluk-knappen
• Glashylder
• 5 fryseskuffer
• 2 nedfældelig(e) frontlåge(r)
• SoftClose på døren
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Serie/Tema 700 PRO
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
EAN 7332543715794
Energiklasse E
Produktnummer 922 784 046
Rumindhold frys, ltr 204
CustomFlex -
Fryseteknologi FrostFree
Energiforbrug, kWh/år 233
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 16.5
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 8.5
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 39
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 48
Håndtag Ingen
Installation Fuldintegreret med fladhængsler
Dør, type Integreret
Lågevægt frys, max, kg 49
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Indbygningsmål, HxBxD, mm 1780x560x550

Udvendige mål, HxBxD, mm 1769x556x549
Ledningslængde, m 2,4
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