
EUN2244AOW Frys

Frys in dina varor snabbt och säkert

Snabbinfrysningsfunktionen förkortar
infrysningsprocessen så att råvarornas smak,
konsistens och nyttiga vitaminer bibehålls.

Lådan som gör att allt syns

När din frys är full kan det vara svårt att hitta vad man
letar efter. Med SpacePlus®-fryslådor får man en
snabb överblick över allt däri.

Energisparande frys som aldrig behöver frostas
av
Den här modellen har ett FrostFree-system, så det
bildas aldrig någon frost. Den har dessutom en
miljövänlig A+ energimärkning.

Fler produktfördelar :
Ljud- och ljuslarm•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1772 x 540
x 549

•

FrostFree - automatisk avfrostning•
För helintegrering, installeras med
glidskenor

•

LCD-display•
FastFreeze•
Larm vid hög temperatur•
Larm vid öppen dörr•
Snabbinfrysning med automatisk
återgång

•

Fryslådor: 5 , Transparent plast•
Hylla med fällbar lucka(or): 2,
Transparent plast

•

Ljudnivå: endast 39 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1772x540x549•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 1780x560x550•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230-240•
Total effekt, W : 150•
Energieffektivitetsklass : A+•
Energiförbrukning, kWh per år : 303•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 24•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Förvaringsvolym frys, liter : 204•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 20•
Avfrostning : Automatisk•
Belysning : -•
Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång

•

Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : I toppanelen•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 63•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 922 782 002•
EAN-kod : 7332543249381•
Invändig färg : White•
Product Partner Code : All Partn•

Produktbeskrivning :

Helintegrerad frys som
döljs bakom en
snickerilucka. Med
automatisk avfrostning
slipper du tänka på att
frosta av. Praktisk LCD-
display och
snabbinfrysningsfunktion
med automatisk
återgång.
Temperaturlarm med
ljus och ljud.
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