
LED-belysning oplyser hvert et hjørne
Den indvendige LED-belysning giver et diskret, blødt lys, som fordeler sig 
jævnt i fryseren. Derudover er LED-pærer mindre og mere energieffektive end 
standardpærer – et mere bæredygtigt valg.

Perfekt frisk mad med Frostmatic
Frostmatic-funktionen aktiverer den maksimale frysekraft, så dine friske 
madvarer nedfryses så hurtigt som muligt. Fryseren vender derefter tilbage til 
dens normale indstilling.

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

MaxiBox giver rummelig opbevaring af dine 
fødevarer
Fryseren leveres med en ekstra stor MaxiBox-skuffe 
med mere plads til alle dine frosne fødevarer. Skuffen 
trækkes helt ud i en sikker position med nem adgang til 
det hele.

Hold din fryser isfri med NoFrost
NoFrost betyder nul afrimning. Fryseren holdes isfri, så 
du altid kan være sikker på maksimal ydeevne.

Energivenligt fryseskab med NoFrost teknologi, der forhindrer isdannelse. 
Fryseskabet har 3 store MaxiBox skuffer samt Frostmatic funktion, der sikrer 
hurtig nedfrysning af dine madvarer. Med LED belysning får du desuden et 
godt overblik over indholdet i skabet. Føres hos udvalgte forhandlere.

NoFrost for altid
NoFrost forhindrer dannelsen af is i fryseren. Ydeevnen forringes aldrig, og din 
mad er bedre bevaret end nogensinde.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LCD display
• NoFrost - automatisk afrimning
• Visuel og akustisk døralarm
• Visuel og akustisk temperaturalarm
• Flexi-Space glashylder
• LED med fade-effekt, Indvendigt LED lys
• Frostmatic med automatisk temperaturskift
• Hurtig indfrysningsfunktion med automatisk temperaturskift
• 1 alm, 3 maxi og 1 halvdyb
• 2 nedfældelig(e) frontlåge(r)
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Serie/Tema 7000 serie
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
EAN 7332543809523
Energiklasse F
Produktnummer 925 052 651
Rumindhold frys, ltr 253
CustomFlex -
Fryseteknologi NoFrost
Energiforbrug, kWh/år 299
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 13.7
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 6
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 41
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 56
Håndtag, type P10 Bar
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 70
Dørhængsling Venstrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1860x595x635

Hjul/stilleben Justerbare stilleben, foran, Hjul 
bagerst

Ledningslængde, m 2,4

Tekniske data
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