
ZBB28475SA Koel-/vrieskast, vriesruimte onder

Gemakkelijk onderhoud van het diepvriesgedeelte

Dank zij de LowFrost technologie in het diepvriesgedeelte is ontdooien minder
vaak nodig dan bij standaardsystemen. En met slechts beperkte ijsvorming kan
het ontdooien en reinigen snel en gemakkelijk uitgevoerd worden.

Bekijk uw voedsel in een heller licht

De led-verlichting in de koelkast verlicht niet alleen beter, het verbruikt ook
minder energie dan normale lampjes, wat u geld bespaart.

Meer voordelen :
Snelkoelfunctie voor het snel invriezen of koelen van nieuwe etenswaar•

Kenmerken :

Netto inhoud koelruimte: 192 liter•
Netto inhoud vriesruimte: 72 liter•
Elektronische TouchControl met
digitale indicaties voor precieze
controle

•

Elektronische temperatuur controle met
LCD

•

Elektronische temperatuur controle•
LED interieurverlichting•
Stil: slechts 35 dB•
Luchtcirculatie voor een gelijkmatige
temperatuurverdeling

•

Automatische ontdooiing koelruimte•
LowFrost: veel minder vaak handmatig
ontdooien

•

Snelvriesfunctie met automatische
terugkeer naar de normale instellingen

•

Vakantie-functie•
Akoestisch en optisch alarm bij sterke
temperatuursstijging

•

Akoestisch en visueel alarm bij open
deur en temperatuurstijging

•

Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar•
Kleur: wit•
Deursysteem: sleepscharnier•
Legplateaus koelruimte: 4 ,
veiligheidsglas met metallic afwerking

•

Aantal koelkastlades: 2 , transparant•
Legplateaus vriesruimte: 2, volledige,
van veiligheidsglas

•

Stevige legplateaus van veiligheidsglas
in koel- en vriesruimte

•

Lades vriesruimte: 3 volledige breedte ,
transparant

•

Eierrekje: 1 voor 6 stuks•
Toebehoren: rijpschraper•
1780 mm inbouwhoogte•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 1772x540x549•
Energie-efficiëntieklasse : A+•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 290•
Netto inhoud koelruimte (liter) : 192•
Netto inhoud 0°C zone (liter) : 0•
Netto inhoud vriesruimte (liter) : 72•
Vriestechnologie : LowFrost•
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur) : 22•
Invriesvermogen in 24 uur (kg) : 12•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Geluidsniveau (dB) : 35•
Model : inbouw•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : 1780x560x550•
Totale netto inhoud (liter) : 264•
Kleur : wit•
Aansluitwaarde (W) : 140•
Netspanning (V) : 230-240•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
Productnummer : 925 500 009•

Productbeschrijving :

Koel/vrieskast, 178 cm,
A+, elektronisch, LCD,
DAC, sleepscharnier
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