RF522WDRUX4
d
de
oa

TM

nl
ow
D

Active Smart Bottom Mount
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KENMERKEN
Hoe ActiveSmartTM U dient?
ActiveSmartTM bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde
ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op
veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensors sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze
analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele
temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmartTM zich aanpast aan de manier hoe jij
leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de
kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.
Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmartTM creëren het
perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

TECHNISCHE DATA
INHOUD: (netto)
Diepvries: 103 l
Koelkast: 342 l
Totaal 445 l
VERBRUIK:
Energieklasse: A+
Energieverbruik: 364 kWh/jaar
Geluid: 43 dB

Big Size koelkast
Scharnierkoelkast deur rechts
Telescopische lades
Full NoFrost
Interne ijsmaker
Waterdispenser
Afmetingen: (mm)
Hoogte: 1715
Breedte: 790
Diepte: 695 (73 cm incl handgrepen)
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Design

ActiveSmartTM bewaring: ja
Automatisch ontdooien koelkast: ja
NoFrost diepvries: ja
Vochtigheidscontrole: ja
Sabbat Mode: ja
Verlichte en vergrendelbare waterdispenser: ja
Deuralarm: ja

EZKleen roestvrij staal
Verzonken scharnieren
Vlakke deuren
Metalen deurgrepen
Ultra compacte waterdispenser
Externe waterfilter

Uitrusting
Koelkast
Verstelbare deurbakjes: 4
Verstelbare glazen leggers: 4
Deurbakjes met deksel: 2
Groente en fruitlade: 2
Deuralarm: ja
LED-interieur verlichting
SmartTouch-bedieningspaneel
Soft-Close deuren
Stapelbare flessenhouders: 4
Ultra compacte waterdispenser

Diepvries
Flessenkoeler
Interne ijsmaker
Deuralarm: ja
Snel-vriezen
Ice Boost
Ijslade + schep
LED-interieurverlichting
Extra brede lade: 1
Opbergvakken bovenaan: 2

Afmetingen & Installatie
Productafmetingen (mm):
Hoogte: 1715
Breedte: 790
Diepte: 695 (73 cm incl handgrepen)

Aansluiting
Koud wateraansluiting
Stroom in A: 10
Spanning in V: 220-240
Frequentie in Hz: 50
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Gebruikscomfort
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BOTTOM MOUNT FRIDGE

