
Ruime lade over de volle breedte voor groenten met een lange, 
onregelmatige vorm
Een ruime groentelade over de volle breedte, ontworpen om alles wat je koopt 
te bewaren. Zelfs onregelmatig gevormde, langere groenten passen nu 
gemakkelijk. Van komkommers tot selderij, alles past in deze groentelade.

Ruim voldoende in één keer bewaren. Met OptiSpace.
De grote opslagruimte in de koelkast is ideaal voor het hele gezin, met een 
overvloed aan plaats tussen de rekken. De groentelade, koel- en vriesbakken 
kunnen allemaal worden losgemaakt. Voor optimaal en praktisch bewaren.

 Robuuster, stabieler. Met veiligheidsglas 
Voor een optimale stabiliteit en robuustheid in het dagelijkse gebruik zijn alle 
legborden gemaakt van veiligheidsglas – het beste materiaal om een perfecte 
betrouwbaarheid te garanderen.

DynamicAir luchtcirculatie.
DynamicAir houdt een constante luchtstroom in stand om een stabiele 
temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Elke legplank gelijkmatig 
gekoeld om warmere zones te voorkomen. Voorkomt bacteriegroei. Houdt 
levensmiddelen vers.

Eendeurskoelkast, 154 x 60 cm, mechanisch, wit

Elke legplank. Gelijkmatig gekoeld
De DynamicAir-technologie houdt een constante luchtstroom in stand om een 
stabiele temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Elke legplank 
gelijkmatig gekoeld, van onder tot boven. Houdt producten langer goed en 
beschermt hun kwaliteit.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 316 liter
• Geluidsniveau: slechts 39 dB
• Automatische ontdooiing koelruimte
• DynamicAir-technologie
• Led-interieurverlichting
• Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
• Legplateaus koelruimte: 4, Foil on Plastic
• Groentelade: 1
• Stelpoten: verstelbare voetjes aan de voorzijde, rollers aan de achterzijde
• Laden 0° zone: No 
• Dynamische koeling voor gelijkmatige temperatuurverdeling
• Eierrekje: 1 voor 6 stuks
• Kleur: wit

• Interieurverlichting koelkast: LED
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Buitenmaten hxbxd (mm) 1550x595x635
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 141

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 316

Steraanduiding vriesruimte geen
Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 316

Klimaatklasse (EU2017/1369) SN-N-ST-T
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 39
Installatie Vrijstaand
Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 316

Inbouwmaten hxbxd (mm) n.v.t.
Diepte met open deur (mm) 0
Kleur deur(en) wit
Kleur zijkanten wit
Aansluitwaarde (W) 100
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Lengte aansluitsnoer (m) 2.4

Productnummer 925 041 797

Technische specificaties
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