
LED-belysningen lyser upp varenda hörn
Den invändiga LED-belysningen ger ett diskret, mjukt ljus som lyser jämnt över 
hela utrymmet. Dessutom är LED-lamporna mindre till storleken och mer 
energisnåla än vanliga lampor ‒ ett mer hållbart alternativ.

Stabila temperaturer med MultiFlow
MultiFlow skyddar kvaliteten på livsmedlen genom att 
upprätthålla stabil temperatur och luftfuktighet i hela 
kylen. Flera luftkanaler möjliggör en aktiv cirkulation av 
kall luft som når varje hörn.

Luktfri kyl med CleanAir-filter
Tack vare sin speciella kolstruktur absorberar CleanAir-filtret dålig lukt i kylen. 
Förhindrar att lukten påverkar den naturliga smaken och aromen på andra 
livsmedel.

Maximalt skydd för alla ingredienser. Med 
ZeroDegrees LongFresh
LongFresh 0°C-facken är den ultimata miljön för att 
skydda ingredienserna. En yta som är kallare än 
kylskåpets och som håller 0 °C, den bästa 
temperaturen för fisk, kött och känsliga matvaror. 
Utrustad med fuktighetskontroller för att livsmedlen ska 
hålla sig fräscha. För särskilt utvalda livsmedel,

Noll grader. Maximalt skydd för känsliga ingredienser
9000 kylskåpets LongFresh-fack skapar särskilda miljöer för ömtåliga 
produkter och har ett område som är kallare än kylens (0 °C) för kött, fisk eller 
andra känsliga livsmedel. Dessutom med fuktighetskontroller som justerar 
kondensen. Bevarar smaken, i varje bit.

Produktfördelar

• Touchkontroller
• DynamicAir
• CoolMatic - snabbkylning
• LongFresh-zon
• Larm vid öppen dörr
• CleanAirControl luftfilter
• Belysning kyl: 1, Invändig, LED, Stegrande
• Mjukstängande dörr
• Automatisk avfrostning i kylen
• FlexiShelf
• Hyllor: 3 fullbreda, 1 Flexi-hylla, Härdat glas med list fram -och baktill
• Lådor på teleskopskenor
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Serie och Tema 9000 PRECISE

Installation Integrerat med Door-on Door 
montering

Färg Vit
Dörrhängning Höger och omhängbar
Energieffektivitetsklass A++
Produktmått H x B x D, mm 1769x556x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 1780x560x550
Energiförbrukning, kWh per år 126
Brutto/nettovolym, l 212/200
Förvaringsvolym kyl, liter. Brutto 212
Förvaringsvolym, kyldel, liter (utan 
chill/freeze-zon) 200

Frysfack -
Infrysningskapacitet, kg/dygn 0
Min. omgivande temperatur, °C 10
Ljudnivå, dB(A) 37
Klimatklass SN-N-ST
Typ av handtag -
Köldmedium R600a
Refrigerant weight 1 45
Sladdlängd, (ca) m 2.4
EAN-kod 7332543737901

Tekniska specifikationer
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