
RCS6343XNX Koel-/vrieskast, vriesruimte onder

Behoud de versheid van moeder natuur

Een overheerlijke maaltijd begint met onberispelijke
ingrediënten, die met liefde zijn gekweekt en vers uit
de aarde komen. Ons Twintech NoFrost-systeem
zorgt ervoor dat uw producten worden bewaard bij de
optimale temperatuur en vochtigheidsgraad. Zo blijven

A+++ klasse – in vergelijking 48% energiezuiniger
dan klasse A+
Bewaar uw voeding nog energiezuiniger - met deze
koel- en vriescombinatie uit de A+++ klasse.
Energieklasse A+++ is in vergelijking 48%
energiezuiniger dan klasse A+.

Optimale condities voor het behouden van vlees
en vis
Deze koelvriescombinatie beschikt over een aparte
lade waarmee u de smaak van vlees en vis kunt
behouden door een lagere temperatuur in te stellen
dan in de rest van uw koelkast.

Meer voordelen :
Interne LED-verlichting die elke hoek fel verlicht•

MaxiBox-vrieslade voor efficiënte opslag van grote producten•

Vast flessenrek voor veilige, efficiënte flessenopslag•

Kenmerken :

Netto inhoud koelruimte: 220 L•
Netto inhoud vriesruimte: 91 L•
Elektronische temperatuurregeling•
TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
voor een ideale luchtvochtigheid in
koel- en vriesruimte

•

LED interieurverlichting•
Geluidsniveau: 43 dB•
Frostmatic-functie voor snel invriezen•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van vers voedsel

•

Automatische ontdooiing van de
koelruimte

•

NoFrost: automatische ontdooiing van
de vriesruimte

•

Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar•
Kleur: zilver + vingervlekvrije inox deur•
Leggers koelruimte: 2 , glas•
Lades koelruimte: 2 , extra diep,
transparant, extra hoog, transparant

•

Leggers diepvriezer: 2, glas•
Stevige leggers van veiligheidsglas in
koel- en vriesruimte

•

Lades vriesruimte: 2 + 1/2 , transparant•
Verstelbare voetjes•
Eierrekje: 1 rekje voor 6 eieren•
Flexi-space: verwijderbare glazen
leggers in de vriesruimte

•

Overige toebehoren: 2 koudeaccu's•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 1845x595x647•
Energieklasse : A+++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 159•
Netto inhoud koelgedeelte (L) : 220•
Netto inhoud chill zone (L) : 0•
Netto inhoud vriesgedeelte (L) : 91•
Vriestechnologie : NoFrost•
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) : 18•
Invriescapaciteit (kg/24u) : 4•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Geluidsniveau (dB) : 43•
Installatie : Vrijstaand•
Totale netto inhoud (L) : 311•
Kleur : zilver + vingervlekvrije inox deur•
Netspanning (V) : 230•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
PNC Code : 925 054 509•

Productbeschrijving :

Combi-bottom, 185 x 60
cm, A+++, 220L+91L,
TouchControl DOD,
NoFrost, vingervlekvrije
inox deuren


