
RKB64021DX Koelkast

Perfect vers voedsel dankzij de gecontroleerde
opslagomstandigheden
DynamicAir-technologie houdt de temperatuur
gelijkmatig in de hele koelkast, voor een veilige opslag
van al uw vers voedsel.

A++ klasse – in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+

Het energielabelsysteem van de EU rangschikt huishoudtoestellen
onafhankelijk volgens hun energie-efficiëntie - en deze koel- en vriescombinatie
kreeg een A++ energielabel. Het verschil is duidelijk: bij staande diepvriezers is
de A++ klasse in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+.

Programmeer uw instellingen met een simpele
aanraking
Bedien uw koelvriescombinatie met één druk op de
geavanceerde TouchControl toetsen. U ziet de
feedback onmiddellijk op het heldere LCD-display van
het bedieningspaneel.

Meer voordelen :
Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel•

Deur met professionele inox anti-vingerafdruklaag•

Kenmerken :

Netto inhoud koelruimte: 387 L•
Elektronische temperatuurregeling met
LCD-display

•

Zeer stil: slechts 39 dB•
Automatische ontdooiing van de
koelruimte

•

DynamicAir: luchtcirculatie voor
homogene temperatuur in de koelkast

•

Vakantie-functie•
Visueel en akoestisch alarm bij open
deur

•

LED interieurverlichting•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van vers voedsel

•

Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar•
Stevige leggers van veiligheidsglas•
Leggers koelruimte: 4 , glas•
Laden koelruimte: 2•
Speciaal flessenrek om flessen te
koelen

•

Voet apparaat: Verstelbare voetjes,
Vaste wieltjes achteraan

•

Design met gewelfde deur•
Luchtcirculatie voor homogene
temperatuur in de koelkast

•

Eierrekje: 1 rekje voor 6 eieren•
Kleur: zilver + vingervlekvrije inox deur•
Verlichting: LED•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 1850x595x668•
Energieklasse : A++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 116•
Netto inhoud koelgedeelte (L) : 387•
Vriesvak : Geen•
Netto inhoud vriesvak (L) : 0•
Netto inhoud chill zone (L) : 0•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Geluidsniveau (dB) : 39•
Installatie : Vrijstaand•
Totale netto inhoud (liter) : 392•
Diepte bij open deur : 0•
Breedte bij open deur : 0•
Kleur : zilver + vingervlekvrije inox deur•
Netspanning (V) : 230•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
PNC Code : 925 052 114•

Productbeschrijving :

Eendeurskoelkast, 185 x
60 cm, A++, 387L,
TouchControl LCD,
vingervlekvrije inox deur


