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Omschrijving
De NoFrost vriezer met energie-eﬃciëntieklasse A+++ en FreshSense: koelt uiterst
energiezuinig en beschermt uw diepvrieswaren door een constante diepvriestemperatuur.
Veel ruime voor grote diepvriesproducten in de BigBox-lade
Een extra diepe vrieslade om al uw diepvriesproducten moeiteloos in op te bergen. Zeer
geschikt voor grote dozen, bijvoorbeeld van taarten en pizza's. Of u nu alvast alles voor een
kinderfeestje in huis wilt halen of een bruidstaart wilt invriezen - in de BigBox is er altijd
voldoende ruimte.
Nooit uw koelkast meer ontdooien
Het handmatig ontdooien van een koelkast kan een vervelend en tijdrovend klusje zijn. Dankzij
onze nieuwe koelkasten met NoFrost, kunt u deze taak gemakkelijk schrappen van uw
actielijstje. In tegenstelling tot conventionele koelkasten, wordt de luchtvochtigheid in een
NoFrost koelkast permanent verzameld in een centrale chiller-unit, welke automatisch
regelmatig ontdooit. De resulterende condensatie wordt gewoon naar buiten de koelkast geleid,
waar het vervolgens verdampt. Op deze manier houdt NoFrost uw koelkast permanent vrij van
ijs, en vervalt ook de noodzaak voor het handmatig ontdooien.
MultiAirﬂow-systeem: gelijkmatige luchtcirculatie voor een langere versheid
De ventilator van het MultiAirﬂow-systeem verdeelt de koude lucht gelijkmatig over alle niveaus
in de koel- en vriesruimte. Zo worden temperatuurschommelingen tot een minimum beperkt en
koeltijden gereduceerd - waardoor uw voedingsmiddelen hun smaak langer zullen behouden.
Bescherming voor ingevroren voedsel
Conventionele vriezers zullen wellicht uw producten succesvol invriezen, maar ze ingevroren
houden is niet altijd gegarandeerd. SuperFreezing vriest producten sneller in en beschermt
ingevroren producten tegen ontdooien wanneer er nieuwe producten in de vriezer worden
geplaatst. Toestellen met een automatische vriesfunctie schakelen terug naar normaal bedrijf
wanneer de gewenste temperatuur eenmaal is bereikt, waardoor energieverspilling wordt
voorkomen. Goed voor uw producten. Goed voor uw energieverbruik.
FreshSense: het perfecte klimaat
Dankzij het perfecte klimaat behouden uw levensmiddelen de ideale consistentie: ijs wordt
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bijvoorbeeld nooit te hard of te zacht. Een constante temperatuur is van doorslaggevend belang
voor een betere versheid en smaak. De FreshSense-sensoren meten en regelen de temperatuur
in de koel- en vriesruimte. Het resultaat: altijd een constante temperatuur in de koelkast,
ongeacht de buitentemperatuur.

Speciﬁcaties
ALGEMEEN
Type diepvriezer

Kast

BEDIENING
Bediening op afstand

Nee

ENERGIEVERBRUIK
Energieklasse

Geluidsniveau

41 dB(A)

201 kWh

Klimaatklasse

N (16-32°C), SN
(10-32°C), ST
(16-38°C), T
(16-43°C)

Aansluiting op waterleiding

Nee

Aantal diepvriesladen

5

Aantal diepvriesvakken

3

Breedte

70 cm

Diepte

78 cm

Hoogte

191 cm

Kleur

Wit

Omkeerbare deur

Ja

Met slot

Nee

Jaarlijks elektrisch verbruik

A+++

FYSIEKE KENMERKEN

GARANTIE
Extra garantie

Ja

UITRUSTING
Ijsblokjesmaker

Nee

VEILIGHEID
Alarm bij geopende deur

Ja

VRIEZEN
Bewaartijd bij stroomuitval

25 h

Invriescapaciteit

22 kg/24u

Netto inhoud diepvriezer

360 Liter

No Frost

Ja

Super invriezen

Ja
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