
Ruime lade over de volle breedte voor groenten met een lange, 
onregelmatige vorm
Een ruime groentelade over de volle breedte, ontworpen om alles wat je koopt 
te bewaren. Zelfs onregelmatig gevormde, langere groenten passen nu 
gemakkelijk. Van komkommers tot selderij, alles past in deze groentelade.

LED-lampen verlichten elke hoek
De ingebouwde LED-verlichting zorgt voor een discreet, zacht licht dat 
gelijkmatig over de hele ruimte schijnt. Bovendien zijn LED-lampen kleiner en 
energiezuiniger dan standaardlampen - een duurzamere oplossing.

Stuur functies en temperatuur met de elektronische regeling
De elektronische regeling biedt de mogelijkheid om de temperatuur en andere 
bewaarfuncties nauwkeurig aan te passen. Deze efficiënte koelkast geeft je 
ook direct informatie over jouw aanpassingen via het digitale 
bedieningspaneel.

Snel openende deuren. Toegankelijkheid met 
minimale inspanning
Eenvoudige toegang tot de koelkast met het snel 
openende deursysteem. De koelkast ondersteunt actief 
het openen door een systeem dat de deur naar buiten 
duwt wanneer de handgreep wordt ingedrukt.

Elke legplank gelijkmatig gekoeld. Met DynamicAir
DynamicAir houdt een constante luchtstroom in stand om een stabiele 
temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Elke legplank gelijkmatig 
gekoeld om warmere zones te voorkomen. Voorkomt bacteriegroei. Houdt 
levensmiddelen vers.

Eendeurskoelkast, 154 x 60 cm, TouchControl, statisch, wit, compressor met 
10 jaar garantie

Ieder schap. Gelijkmatig gekoeld
DynamicAir houdt een constante luchtstroom in stand om een stabiele 
temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Ieder schap wordt gelijkmatig 
gekoeld, van boven tot onder, waardoor ingrediënten en kwaliteit worden 
beschermd.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 309.1 L
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• Geluidsniveau: slechts 38 dB
• Automatische ontdooiing van de koelruimte
• DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
• Visueel en akoestisch alarm bij open deur
• LED interieurverlichting
• Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
• Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
• Stevige leggers van veiligheidsglas
• Leggers koelruimte: 5, glas
• Laden koelruimte: 1
• Voet apparaat: Verstelbare voetjes, Vaste wieltjes achteraan
• Luchtcirculatie voor homogene temperatuur  in de koelkast
• Eierrekje: 1 rekje voor 6 eieren
• Kleur: wit
• Verlichting: LED

Koelkast vrijstaand 155 cm
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Afmetingen (HxBxD) in mm 1550x595x650
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) E

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 112

Netto inhoud koelgedeelte (L) 
(EU2017/1369) 309.1

Vriesvak Geen
Klimaatklasse (EU2017/1369) SN-N-ST-T
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 38
Installatie vrijstaand
Netto inhoud koelgedeelte (L) 
(EU2017/1369) 309

Diepte bij open deur 0
Breedte bij open deur 0
Kleur deur(en) wit
Kleur zijkant wit
Voltage (V) 230
Lengte aansluitsnoer (in m) 2.4
PNC Code 923 421 310

Technische specificaties

Koelkast vrijstaand 155 cm
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