
AGE62526NX Diepvrieskast

Hou uw diepvriezer geheel ijsvrij

Dankzij NoFrost, de beste technologie tegen
ijsvorming, weet u zeker dat uw diepvriezer nooit
ontdooid hoeft te worden.

A++ klasse – in vergelijking 21% energiezuiniger
dan klasse A+
Bewaar uw voeding nog energiezuiniger - met deze
staande diepvriezer uit de A++ klasse. Energieklasse
A++ is in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse
A+.

Programmeer uw instellingen met één vinger

Bedien uw koelvriescombinatie met één druk op de
geavanceerde aanraaktoetsen. U ziet de feedback
onmiddellijk op het heldere LCD-display van het
bedieningspaneel.

Meer voordelen :
Vriezer met Frostmatic-functie voor snel invriezen•

Maxi Box-vrieslade voor efficiënte opslag van grotere producten•

Kenmerken :

Netto inhoud: 229 L•
Elektronische temperatuurregeling met
LCD-display

•

Geluidsniveau: slechts 42 dB•
Frostmatic-functie voor snel invriezen•
NoFrost: automatische ontdooiing•
Visueel en akoestisch
temperatuuralarm

•

Visueel en akoestisch alarm bij open
deur

•

Flexi-Space: verwijderbare glazen
leggers in de diepvriezer

•

Diepvrieslades: 3 Maxi + 2 + 1/2 ,
transparant

•

Klapdeuren: 1 , transparant•
Deurscharnieren: links &omkeerbaar•
Verlichting: 1, LED•
Voet apparaat: Verstelbare voetjes,
vooraan, Vaste wieltjes achteraan

•

Jaarlijks energieverbruik: 229 kWu•
Klimaatklasse: SN-N-ST-T•
Invriesvermogen (kg/24u): 20•
Snelvriesfunctie met automatische
terugkeer naar de normale instellingen

•

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
20

•

Andere kenmerken: 2 koudeaccu's•
Kleur: zilver + vingervlekvrije inox deur•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 1850x595x668•
Energieklasse : A++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 229•
Netto inhoud vriesgedeelte (L) : 229•
Vriestechnologie : NoFrost•
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) : 20•
Invriescapaciteit (kg/24u) : 20•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Geluidsniveau (dB) : 42•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : zilver + vingervlekvrije inox deur•
Aansluitwaarde (W) : 160•
Netspanning (V) : 230•
Zekering : 10•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
PNC Code : 925 052 863•

Productbeschrijving :

Diepvriezer, 185 x 60
cm, A++, 229L,
TouchControl LCD,
NoFrost, vingervlekvrije
inox deur


