
EN3489MFW Kylfrys

TwinTech® FrostFree med Multiflow bevarar såväl
smaken som konsistensen hos dina råvaror
Electrolux TwinTech® FrostFree med MultiFlow
garanterar en optimal luftfuktighetsnivå i kylen.
Matvarorna bevarar sin fräscha smak och konsistens
mycket längre tack vare de oberoende
luftkylningssystemen i kylen och den frostfria frysen.

Kylförvaring med låg energiförbrukning med en
toppresterande produkt
Med energimärkningen A++ får man en kombination
av utmärkt prestanda och mycket låg
energiförbrukning.

Ordna din kyls förvaring som du vill

Tack vare det praktiska CustomFlex™-
förvaringssystem i kylskåpsdörren kan du ordna hyllor
och fack precis som du vill. Dina matvaror kommer
alltid att vara inom räckhåll tack vare det effektiva och
logiska förvaringssystemet.

Fler produktfördelar :
FreshZone – 15% kallare ger bättre hållbarhet för kött och fisk•

Multifunktionell display för enkel kontroll och justering•

Produktegenskaper :

Höjd x Bredd X Djup (mm): 1840 x 595
x 647

•

FrostFree - automatisk avfrostning•
Elektronisk styrning•
LCD på dörren•
TwinTech bevarar dina råvaror längre•
Separat styrning för frysen och kylen•
Shoppingfunktion•
Fast Freeze•
Larm vid hög temperatur•
Kylskåpshyllor: 1 Fullbred + 1 Custom-
hylla , Härdat Glas

•

Speciallåda: Stor låda med
teleskopskenor

•

Praktisk flaskhylla•
Fryshyllor: 2, Glas•
Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup med
metallist , Transparent plast

•

Ljudnivå: endast 41 dB•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 1840x595x647•
Dörrhängning : Höger och omhängbar•
Avstånd till sidovägg, mm : 70•
Sladdlängd, (ca) m : 2.4•
Spänning, V : 230•
Klimatklass : SN-N-ST-T•
Min. omgivande temperatur, °C : 10•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh per år : 237•
Förvaringsvolym kyl, liter : 214•
Förvaringsvolym frys, liter : 91•
Antal kompressorer : 1 + ventil•
Avfrostning : Frost Free•
Antal termostater : 2•
Fläkt : MultiFlow•
Snabbkylning : Ja•
Styrning av infrysningsautomatik : Touchknapp med automatisk
återgång

•

Typ av kontrollpanel : Touch•
Placering kontrollpanel : På dörren•
Infrysningskapacitet, kg/dygn : 10•
Säkerhet vid strömavbrott, h : 20•
Färg : Vit•
Köldmedium : R600a•
Produktnummer (PNC) : 925 055 074•
EAN-kod : 7332543431946•
Invändig färg : White•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :

CustomFlex™ -
Energisnål kyl-frys med
flexibelt
förvaringssystem så att
du kan flytta runt
dörrfacken hur du vill!
Jämn temperatur och
hög luftfuktighet i kylen
tack vare TwinTech
samt FreshPlus med
Multiflow. TasteGuard
gör att din mat håller sig
fräsch längre.
Grönsakslåda på skenor
samt FreshZone
lågtemperaturlåda.
Energiklass A++.


