EN3791MOX Kylfrys
Preserve your food's natural freshness for up to 3
times longer
The NaturaFresh drawers preserve the naturally fresh
tastes and textures of meat and fish for up to three
times longer by keeping it at close to 0°C.

TwinTech® FrostFree med Multiflow bevarar såväl
smaken som konsistensen hos dina råvaror
Electrolux TwinTech® FrostFree med MultiFlow
garanterar en optimal luftfuktighetsnivå i kylen.
Matvarorna bevarar sin fräscha smak och konsistens
mycket längre tack vare de oberoende
luftkylningssystemen i kylen och den frostfria frysen.

Ställ maten var du vill
För möjligheten att ställa maten var du vill är detta kylskåp utrustat med
Multiflow-tekniken. Matvarorna håller sig fräscha och välsmakande tills du gör
nästa veckoinköp.

Fler produktfördelar :
• A++ energieffektivitet – för fantastiska resultat och lägre driftskostnader
• Få en utmärkt överblick

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• FrostFree - automatisk avfrostning
•Elektronisk styrning
•LED-belysning
•Anti Finger Print
•TwinTech bevarar dina råvaror längre
•Förvaringsvolym 0°C-zon: 0 l
•Shoppingfunktion
•Fast Freeze
•Kylskåpshyllor: 3 , Härdat Glas
•Speciallåda: Stor låda med
teleskopskenor
•Fryshyllor: 2, Glas
•Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup ,
Transparent plast

• Energieffektivitetsklass : A++
•Energiförbrukning, kWh per år : 254
•Nettovolym, liter : 243
•Nettovolym frys, liter : 91
•Ljudnivå, dB(A) : 43
•HöjdxBreddxDjup, mm : 2005x595x647
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Avstånd till sidovägg, mm : 20
•Avfrostning, frys : Automatisk
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Infrysningskapacitet, kg/dygn : 4
•Säkerhet vid strömavbrott, h : 18
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Sladdlängd, (ca) m : 2.4
•Spänning, V : 230
•Total effekt, W : 130
•Antal kompressorer : 1
•Antal termostater : 1
•Fläkt : MultiFlow med luftfilter
•Snabbkylning : Ja
•Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång
•Typ av kontrollpanel : Touch
•Placering kontrollpanel : Bakom dörren
•Färg : Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint
•Köldmedium : R600a
•Nettovikt, kg : 74
•Produktnummer (PNC) : 925 070 901
•EAN-kod : 7332543536122

Electrolux925 070 901

