
Kummefryser SB 101 W

Energieffektivitetsklasse

F
Varenummer 01120101W10000 Tarifkode 84183020

EAN kode 5704704014305 Antal i 40HQ con. 284

Kort beskrivelse

Praktisk kompakt kummefryser, der trods sin størrelse har en kapacitet på hele 99 liter. Kummefryseren har en
”to i en” funktion, der gør at fryseren kan køre i et temperaturspænd på -24°C til 5°C, dette gør at fryseren, hvis
ønskes, kan laves om til et kølerum. Kummefryseren kan stå i tørre omgivelser ned til minus 15°C, hvilket er
optimalt, hvis den f.eks. skal stå i en uisoleret garage.

Låget har både integreret håndtag i siden og foran, hvilket fuldender designet. Fryseren har på forsiden en
fordelagtig afløbsstuds, som kan åbnes for enkel tøming af tø vandet af ved afrimning. Temperaturen justeres
nemt på det manuelle display foran.

DimensionerFokuspunkter

•

•

•

•

•

Kan stå i et tørt rum ved
temperatur ned til -15°C

To-I-En - kan både fryse og køle
-24°C til 5°C

1 kurv medfølger

Integreret håndtag i lågen

LED lys i lågen

Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm

Emballagemål, HxBxD, mm

Total pakkevolume m3

Bruttovolume, ltr

Nettovolume, ltr

Indvendige mål, HxBxD, mm

Indbygningsmål, HxBxD, mm

Brutto- /nettovægt, kg

835 x 545 x 476

882 x 572 x 498

0,251

99

99

699 x 441 x 356

x  x

24 / 21

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse

Dagligt energiforbrug, kWh/24

Årligt energiforbrug, kWh/a

Energieffektivitetsindex (EEI)

Lydniveau, dB(A)

Køle- /fryseteknik

Indfrysningskapacitet kg/24h

Superfrys m/autosluk

Temperaturområde °C

Klimaklasse

Automatisk afrimning

Temperaturstigningstid (h)

Antal frysestjerner

Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.

Kan stå i et tørt rum ved temperatur
ned til -15°C

F

0,575

210

125

41

Statisk

4,5

Nej

-24 / 5

SN/N/ST/T

Nej

10

4

R600a / 39

Ja

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz

Ledningslængde, cm

230 / 50

180

Design og komfort

Kontrolpanel

Håndtag (Udvendigt/intergreret)

Udvendigt termometer

Digitalt display

Indvendigt lys

Antal fødder

Styring

Udvendigt

Integreret

Nej

Nej

1 Horisontal LED

2 justerbare

Mekanisk

Farve og materiale

Udvendig farve

Indvendig farve

Farve og materiale på dør/låg

Hvid

Hvid

Hvid solidt

Indvendigt udstyr

Antal kurve

Kurve materiale

Kurve størrelse (HxBxD), mm

1

White wire

198 x 377 x 188
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