
 
   

 

FAB28RCR3  Nieuw 

jaren '50
50's STYLE KOELKAST MET VRIESVAK, 
ENERGIEKLASSE A+++, SCHARNIEREN RECHTS, CREME  

EAN13: 8017709250065 
AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeelte: 244 l

Waarvan 21 l Life Plus 0°C Zone

Netto inhoud vriezer: 26 l

INSTALLATIE

Standaard bevestiging

KOELKASTGEDEELTE

2 strips LED verlichting 

Geventileerd

2 verstelbare glazen leggers 

1 groente-/fruitlade 

1 Life Plus 0°C zone

Flessenhouder

3 verstelbare binnendeurcompartimenten met metalen steunen

1 binnendeurcompartiment met transparant deksel

DIEPVRIESGEDEELTE

Accessoires vriezer: Ijsblokjeshouder 

Invriescapaciteit: 2 Kg/h 

Conserveringsduur zonder stroom: 12 h

TECHNISCHE INFORMATIE

1 compressor Klimaatklasse: SN, T

Nominale aansluitwaarde: 90 W 

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Jaarlijks energieverbruik: 139 KWh

FUNCTIES

Uitvoeringen

FAB28LBL3 - Koelkast, linkse scharnieren, zwart

FAB28LCR3 - Koelkast, linkse scharnieren, crème

FAB28LDUJ3 - Koelkast, linkse scharnieren, Union Jack

FAB28LOR3 - Koelkast, linkse scharnieren, oranje

FAB28LPB3 - Koelkast, linkse scharnieren, pastelblauw

FAB28LPG3 - Koelkast, linkse scharnieren, pastelgroen

FAB28LPK3 - Koelkast, linkse scharnieren, roze

FAB28LRD3 - Koelkast, linkse scharnieren, rood

FAB28LSV3 - Koelkast, linkse scharnieren, zilver

FAB28LWH3 - Koelkast, linkse scharnieren, wit

 

 

 
 



FAB28LYW3 - Koelkast, linkse scharnieren, geel

FAB28RBE3 - Koelkast, rechtse scharnieren, blauw

FAB28RBL3 - Koelkast, rechtse scharnieren, zwart

FAB28RCR3 - Koelkast, rechtse scharnieren, crème

FAB28RDUJ3 - Koelkast, rechtse scharnieren, Union Jack

FAB28RDBB3 - Koelkast, rechtse scharnieren, Blackboard

FAB28RDBLV3 - Koelkast, rechtse scharnieren, Black Velvet

FAB28RDIT3 - Koelkast, rechtse scharnieren, Italiaanse vlag

FAB28RDMC3 - Koelkast, rechtse scharnieren, multicolor

FAB28RDRB3 - Koelkast, rechtse scharnieren, Ruby Red

FAB28RDTP3 - Koelkast, rechtse scharnieren, taupe

FAB28RLI3 - Koelkast, rechtse scharnieren, limoen groen

FAB28RPB3 - Koelkast, rechtse scharnieren, pastelblauw

FAB28RPG3 - Koelkast, rechtse scharnieren, pastelgroen

FAB28RPK3 - Koelkast, rechtse scharnieren, roze

FAB28RRD3 - Koelkast, rechtse scharnieren, rood

FAB28RSV3 - Koelkast, rechtse scharnieren, zilver

FAB28RWH3 - Koelkast, rechtse scharnieren, wit

FAB28RYW3 - Koelkast, rechtse scharnieren, geel
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FAB28RCR3 
jaren '50 

koelkast
vrijstaand

1 deur
crème

151 cm cm
energieklasse A+++  

 
A+++:
Energieklasse (verminderd verbruik): De ovens en fornuizen van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik met 20% te verminderen in 
vergelijking met klasse A. Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

Geventileerde lucht:
Sommige koelkasten van Smeg zijn uitgerust met een ventilator waardoor de koude lucht op homogene en constante wijze in de koelkast 
verspreid wordt.

Airplus (Multiflow):
Dit ventilatiesysteem is aanwezig in bepaalde modellen van Smeg koelkasten. Het zorgt ervoor dat de lucht op constante en homogene wijze in de 
koelkast verspreid wordt.

Extra Fresh:
In dit compartiment wordt een constante temperatuur van 0° tot 3° C behouden waardoor de eigenschappen van de verschillende 
voedingswaren beter en langer geconserveerd worden. Ideaal voor het bewaren van vis, vlees , sla en andere die snel bederven.

LED binnenverlichting:
De topmodellen uit het gamma zijn uitgerust met LED binnenverlichting waardoor energiebesparing gegandeerd wordt en tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor een sfeerverlichting.

Automatisch ontdooien van de koelkast:
De koelkast wordt automatisch ontdooid door een geïntegreerde weerstand. Het dooiwater moet niet worden opgevangen want de 
koelkast is uitgerust met een verdampingssysteem.
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