
Køleskabsplads. Tilpasset perfekt med FlexiShelf
Oplev fleksibel køleskabsopbevaring med FlexiShelf. Hyldens forreste halvdel 
glider problemfrit ned under hyldens anden halvdel for at give plads til højere 
ting. 

Stabile temperaturer med MultiFlow
MultiFlow beskytter madkvaliteten ved at holde en stabil temperatur og 
fugtighed i hele køleskabet. Mange luftkanaler sikrer en aktiv cirkulation af kold 
luft, der når hvert hjørne.

Hurtig døråbning. Ubesværet adgang
Nem adgang til køleskabet med QuickDoorOpener-
systemet. Køleskabet understøtter aktivt åbningen med 
et system, som skubber døren udad, når der trækkes i 
håndtaget.

Styr funktioner og temperatur med elektronisk styring
Med elektronisk styring kan du ændre temperatur og andre 
opbevaringsfunktioner præcist. Dette effektive køleskab giver dig øjeblikkelig 
feedback på det digitale kontrolpanel.

Kan tilpasses enhver smag med CustomFlex®
Lækre og friske madretter kræver nem adgang til friske 
ingredienser. Med CustomFlex® kan du organisere 
dine madvarer i køleskabet, præcis som du vil. Byt 
hurtigt og nemt om på boksene for at udnytte pladsen 
bedst muligt. Køleskabet, der tilpasser sig din smag.

Højt specificeret køleskab i stål med ventileret køleteknologi MultiFlow. 
Særdeles fleksibel indretning med de unikke CustomFlex bokse i døren. Med 
filter til at fjerne stærke lugte fra eksempelvis løg og ost samt QuickDoor 
døråbner for nem åbning af døren hver gang. Føres hos udvalgte forhandlere.

Tilpasser sig enhver smag
At holde alle ingredienser friske er nøglen til lækre retter. Med CustomFlex® 
kan du organisere dit køleskab, som du vil. Byt hurtigt og nemt om på 
beholderne for at maksimere pladsen. Køleskabet, der tilpasser sig din smag.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring
• MultiFlow - ventileret køl
• CustomFlex® fleksibel dørindretning
• Coolmatic funktion
• Visuel og akustisk døralarm
• Lys med fade-effekt, Indvendig LED lys
• Flaskehylde
• QuickDoor døråbner
• Selvafrimende køleskab
• Kombi glashylde i køl fordelt 50/50
• Antal køleskabshylder: 4 Full Width + 1 FlexiShelf, Foil on Plastic
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Serie/Tema 6000 FLEXI
Farve, front Rustfrit stål med Antifingerprint
Farve, sider Grå
Energiklasse E
Volume, liter 359
CustomFlex Ja
TasteGuard -
Energiforbrug, kWh/år 118
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveau, dB(A) 39
Lydniveauklasse C
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 50
Betjening Azzurra Top
Håndtag P10 Bar QDO
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 10
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1850x595x653
Hjul/stilleben Justerbare stilleben, Hjul bagerst
Ledningslængde, m 2,4
Produktnummer 925 052 419
EAN 7332543788767
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