
Kompressor med 10 års garanti
Nyd den totale tryghed ved at vide, at kompressoren har ti års garanti. 
Garantien dækker fejl, der ikke skyldes udefrakommende forhold.

Pålæg beskyttet med ExtraChill skuffen
Beskyt kvaliteten, smagen og friskheden af pålæg og ost i ExtraChill skuffen. 
Skuffen opretholder en lavere temperatur end resten af køleskabet med en 
aktiv cirkulation af kold luft.

Flot, glat look med DesignLine
Køle-/fryseskabets kvalitetslook er et perfekt supplement til det moderne 
køkken med dets rene linjer og flade design. Så du kan nyde den perfekte 
finish.

Justerbar opbevaring med CustomFlex® 
Med CustomFlex® kan du frit indrette dit køleskab. 
Døren har flytbare beholdere i forskellige størrelser, så 
du kan indrette pladsen efter behov. Beholderne er 
aftagelige, så du kan tage dem ud af køleskabet for 
nem adgang.

TwinTech® No Frost – maden holdes hydreret og 
saftig
Afrim aldrig fryseren takket være TwinTech® No Frost. 
Dets dobbelte kølesystem holder maden 60% mere 
hydreret end køleskabe med én fordamper.* Ved ikke at 
bruge tør fryserluft bevarer den ideel luftfugtighed og 
forhindrer, at maden tørrer ud.*

Køle-/fryseskab i hvid med flad dør og integrerede håndtag. MultiFlow sikrer 
ensartet temperatur i hele skabet og fryseren er med selvafrimende NoFrost 
teknologi. Med den unikke CustomFlex® dørindretning samt ExtraChill 
lavtemperaturskuffe, særligt ideel til kød. Føres hos udvalgte forhandlere.

Holder maden saftig og hydreret
600 TwinTech® No Frost køle-/fryseskab holder maden 60% saftigere end 
køleskabe med én fordamper. Dens dobbelte kølesystem opretholder den 
ideelle luftfugtighed og forhindrer, at maden tørrer ud. Det sikrer også, at du 
aldrig skal afrime din fryser igen.*

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
• NoFrost selvafrimende fryser
• Selvafrimende køleskab
• MultiFlow - ventileret køl
• Akustisk alarm for åben dør
• SuperKøl
• SuperFrys med automatisk temperaturskift
• 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe
• Køleskabslys: LED lys i toppanelet
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Serie/Tema 600 FLEX
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse E
Volume køl/frys, liter 266/101
Fryseteknologi FrostFree
CustomFlex Ja
IntenseCooling -
Antal kompressorer / termostater 1 / 2
Antal hylder, køl 3 stk. i fuld bredde
Særlige hylder -
Skuffetype 1 udtræksskuffe
ExtraChill skuffe ExtraChill
0°C skuffer -
Fryseskuffer, antal 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe
Lydniveauklasse D
Lydniveau, dB(A) 42
Energiforbrug, kWh/år 250
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 8
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 10
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 45

Håndtag, type Pocket
Installation Fritstående
Dør, type DesignLine / flad
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 2010x595x650
Hjul/stilleben Justerbare stilleben, Hjul

Tekniske data
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