
Betrouwbare legborden, met veiligheidsglas
De robuuste legborden van de koelkast zijn gemaakt van veiligheidsglas, dat 
minder snel zal breken dan normaal glas. En dankzij het gladde oppervlak 
kunnen gemorste vloeistoffen gemakkelijk in een handomdraai worden 
weggeveegd.

Compacte vriezerfunctie in de koelkast, met een viersterrenvak 
Het viersterren-vriesvak is handig als je thuis niet zo veel plaats hebt. De 
miniatuurvriezer zit in de koelkast en kan temperaturen tot -18ºC bereiken. 

Fijnafstemming van de instellingen met elektronische bediening
Met de elektronische bediening kun je de functies van de koelkast eenvoudig 
regelen. Het handige LED-display biedt handige toegang tot de 
temperatuurregeling en andere algemene instellingen.

OptiSpace, voor meer ruimte
Deze royale koelkast is ontworpen voor gezinsgebruik, met veel functionele 
bewaarmogelijkheden. De verslade, schappen en koelbakken kunnen 
eenvoudig voor meer ruimte worden losgemaakt en verwijderd om ze aan te 
passen aan uw specifieke behoeften.

85 x 55 cm, 119L+14L****, elektronisch, wit, compressor met 5 jaar garantie

Meer ruimte voor grotere producten
Met de OptiSpace-koelkast uit de Bright-serie 20 heb je een royaal interieur 
met ruimte voor grote dingen zoals taarten en hoge voorwerpen zoals flessen. 
Je kunt ook meer ruimte maken met gemakkelijk uitneembare legborden en 
laden.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 106 liter
• Netto inhoud vriesruimte: 13 liter
• Steraanduiding vriesruimte: 4 sterren
• Zeer stil: slechts 38 dB 
• Automatische ontdooiing koelruimte
• Interieurverlichting
• Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
• Stevige legplateaus van veiligheidsglas
• Legplateaus koelruimte: 1, veiligheidsglas
• Groentelade: 1
• Stelpoten: verstelbare voetjes aan de voorzijde, voorkant
• Eierrekje: 1 voor 6 stuks
• Kleur: wit

• Interieurverlichting koelkast: 1, lamp, intern
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Energie-efficiëntieklasse A+
Netto inhoud koelruimte (liter) 106
Netto inhoud vriesruimte (liter) 13
Geluidsniveau (dB) 38
Installatie Vrijstaand
Afmetingen hxbxd (mm) 845x560x575
Inbouwmaten hxbxd (mm) n.v.t.
Energieverbruik per jaar (kWh) 179
Steraanduiding vriesruimte 4 sterren
EU ecolabel None
Netto inhoud 0°C zone (liter) 0
Maximale bewaartijd bij stroomuitval 
(uur) 14

Invriesvermogen in 24 uur (kg) 2
Klimaatklasse SN-N-ST-T
Aansluitwaarde (W) 100
Kleur wit
Kleur Engels White
Netspanning (V) 230
Ampère 10
EAN Code 7332543740161
Product Partner Code All Open

Technische specificaties
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