
Eenvoudige instellingen, met interne tiptoetsbediening
Interne tiptoetsbediening maakt het eenvoudig om de temperatuur en de 
instellingen van de koelkast te regelen. Pas het aan met een tikje en zie alle 
informatie duidelijk op het LED-display.

Extra ruimte met glasplaten
Zorg ervoor dat u altijd genoeg ruimte hebt voor al uw inkopen, met de 
glasplaten over de volle breedte en diepte van de koelkast. 

OptiSpace, voor meer ruimte
De grote koel-vriescombinatie is ontworpen voor gezinsgebruik, met veel 
functionele bewaarmogelijkheden. Maar mocht u toch eens te weinig ruimte 
hebben, dan kunt u de drank-, koel- en vriesvakken gemakkelijk losmaken en 
verwijderen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

Eendeurskoelkast, 122 cm, ****, elektronisch, schuiftechniek

Meer ruimte voor grotere producten 
Meer ruimte in uw koel-vriescombinatie OptiSpace. Het ruime interieur 
vergemakkelijkt het bewaren van al uw favoriete levensmiddelen en 
ingrediënten. En voor dingen die meer ruimte vereisen, zoals taarten of 
flessen, kunnen de leggers en laden worden verwijderd. 

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 173 L
• Netto inhoud vriesruimte: 14 L
• Type vriesruimte: 4 sterren
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• Extreem stil: slechts 35 dB
• Automatische ontdooiing van de koelruimte
• LED interieurverlichting
• Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
• Schuiftechniek voor deur
• Stevige leggers van veiligheidsglas
• Leggers koelruimte: 3, glas
• Laden koelruimte: 1
• 1225 mm inbouwhoogte
• Eierrekje: 1 rekje voor 6 eieren
• Kleur: wit
• Verlichting: LED
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Afmetingen (HxBxD) in mm 1218x540x549
Energieklasse A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 174
Netto inhoud koelgedeelte (L) 173
Vriesvak 4 sterren
Netto inhoud vriesvak (L) 14
Netto inhoud chill zone (L) 0
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 12
Invriescapaciteit (kg/24u) 2
Klimaatklasse SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB) 35
Installatie Inbouw
Totale netto inhoud (liter) 187
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 1225x560x550
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 130
Voltage (V) 230-240
Lengte aansluitsnoer (m) 2.4
PNC Code 933 033 157

Technische specificaties
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