
10 års ro i sindet
10 års garanti på inverter kompressoren giver maksimal ro i sindet. Garantien 
dækker fejl, der ikke skyldes udefrakommende forhold.

LED-belysning oplyser hvert hjørne
Den indvendige LED-belysning giver et diskret, blødt lys, som fordeler sig 
jævnt i hele køleskabet. Derudover er LED-pærer mindre og mere 
energieffektive end standardpærer – et mere bæredygtigt valg.

Stabile temperaturer med MultiFlow
MultiFlow beskytter madkvaliteten ved at holde en 
stabil temperatur og fugtighed i hele køleskabet. Mange 
luftkanaler sikrer en aktiv cirkulation af kold luft, der når 
hvert hjørne.

Lugtfrit køleskab med CleanAir filteret
Takket være den særlige trækulsstruktur absorberer CleanAir filteret dårlig lugt 
i køleskabet. Det forhindrer påvirkning af madens naturlige smag og aromaer.

Maksimal pleje af ingredienser. Med 0°C LongFresh
LongFresh 0°C skuffer, det ultimative miljø til 
beskyttelse af ingredienserne. Et område koldere end 
køleskabet, holdt ved 0°C grader, den rigtige zone for 
fisk, kød eller finere råvarer. Udstyret med 
fugtighedskontrol for at undgå udtørring. Omhyggeligt 
udvalgte råvarer holder deres fulde aroma.

LongFresh køleskab med 3 stk. 0° grader skuffer. Kvalitetskøleskab til 
indbygning med ventileret køl, SoftClose dør, stor kapacitet og fleksibel 
indretning. Interiøret er lyst og eksklusivt. Føres hos udvalgte forhandlere.

Nul grader. Maksimal beskyttelse af sarte ingredienser
Køleskabet med LongFresh skuffer skaber dedikerede miljøer til delikate 
råvarer og giver et område koldere end køleskabet, kølet til 0°C, til kød, fisk 
eller mere sart mad. Toppet med fugtighedskontrol til justering af kondens. 
Beskytter naturens smag i enhver bid.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring
• MultiFlow - ventileret køl
• Coolmatic funktion
• LongFresh zone - 0°C skuffer
• Visuel og akustisk døralarm
• CleanAir Control filter
• 1 køleskabspære, Indvendig LED lys, med fade-effekt
• SoftClose dørlukning
• Selvafrimende køleskab
• Kombi glashylde i køl fordelt 50/50
• Antal køleskabshylder: 3 stk. i fuld bredde + 1 stk. i halv dybde, 
Panserglashylder med spildkant for og bag
• Skuffe på teleskopudtræk

SKE818E9ZC 9000 Indbygnings Køleskab 176.9 cm E

SKE818E9ZC

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARE160P363036.jpg


Serie/Tema 9000 PRECISE
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
Energiklasse E
Volume, liter 276
Volume, 0°C zone, liter 75
CustomFlex -
TasteGuard -
Energiforbrug, kWh/år 148
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveau, dB(A) 37
Lydniveauklasse C
Klimaklasse SN-N-ST
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 45
Betjening Touch
Håndtag Ingen
Installation Fuldintegreret med fladhængsler
Dør, type Integreret
Lågevægt køl, max, kg 29
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Indbygningsmål, HxBxD, mm 1780x560x550
Udvendige mål, HxBxD, mm 1769x556x549
Ledningslængde, m 2,4
Produktnummer 923 586 024

EAN 7332543720415
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