
Fuld udtrækkelig skuffe. For komplet adgang
Oplev fuldt overblik og adgang til friske råvarer med den fuldt udtrækkelige 
skuffe. Det innovative design betyder, at den kan trækkes hele vejen ud. Det 
gør det nemmere at opbevare og tage madvarer ud. 

Indvendig elektronisk betjening. Kølepræcision.
Den indvendige elektroniske betjening giver dig fuld kontrol over 
opbevaringsforholdene for din mad. LED-indikatorerne viser dig 
temperaturindstillingen tydeligt for bekvem justering og kontrol.

Fryserplads. I køleskabet. 4-stjernet rum
Frys maden sikkert selv i køleskabet. Med et 4-stjernet 
fryserum kan du nedfryse frisk mad sikkert til -18ºC, 
selv i køleskabet. Ideelt til effektiv frysning af mindre 
mængder mad eller færdigretter.

10 års ro i sindet
Ti års garanti på kompressoren giver ubetinget ro i 
sindet. Garantien omfatter fejl, der ikke skyldes 
udefrakommende forhold.

Hver hylde køles ens med DynamicAir
DynamicAir holder en konstant luftstrøm og stabil temperatur i hele 
køleskabet. Hver hylde køles ens for at undgå varme zoner. Forhindrer 
bakterievækst. Bevarer friske ingredienser.

Fuldintegreret køleskabe med 4-stjernet fryseboks. Skabet er yderst 
energivenligt og har ventileret køl, der holder en stabil temperatur i skabet. 
Skabet har ligeledes en stor skuffe, der kører på udtræksskinner. Skuffen 
rummer alle typer madvarer. Føres hos udvalgte forhandlere.

Hver eneste hylde. Jævnt afkølet.
6000 DynamicAir køleskabet opretholder en konstant luftstrøm for at garantere 
en stabil temperatur hele vejen igennem. Hver hylde er jævnt afkølet, fra top til 
bund, hvilket bevarer ingredienserne og beskytter kvaliteten.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring
• DynamicAir - ventileret køl
• Frostmatic
• Akustisk døralarm
• 1 køleskabspære, Indvendig LED lys, med fade-effekt
• Selvafrimende køleskab
• Antal køleskabshylder: 4 stk. i fuld bredde, Plast med folie
• Skuffe på teleskopudtræk
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Serie/Tema 6000 serie
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse F
Rumindhold køl, ltr 260
CustomFlex -
TasteGuard -
Afrimningstype (Auto / Manuel) M
Antal hylder, køl 4 stk. i fuld bredde
Særlige hylder -

Skuffetype 1 fuldt udtrækkelig skuffe med 
skillevæg

ExtraChill skuffe No
Energiforbrug, kWh/år 206
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 5.7
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 14
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveau, dB(A) 32
Lydniveauklasse B
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 46
Betjening Touch
Håndtag, type Ingen

Installation Fuldintegreret med glideskinner
Dør, type Integreret
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Indbygningsmål, HxBxD, mm 1780x560x550
Udvendige mål, HxBxD, mm 1772x548x549
Ledningslængde, m 2,4
Produktnummer 923 583 046
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