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Merk: Smeg
Model: FAB28RDBLV3

€ 1.599,99
8017709267278

8 017709 267278 >

Omschrijving
De Smeg FAB28RDBLV3 is een 150 cm. hoge design koelkast uitgevoerd in de kleur mat zwart.
Deze Black Velvet edition is een zeer zuinige koelkast met energieklasse A+++ label welke
beschikt over een retro jaren'50 vormgeving.
Luxe interieur
De koelkast is rechtsdraaiend en heeft een inhoud van 244 liter koel en 26 liter vriesruimte. Het
interieur van het koelgedeelte is luxe met glazen draagplateaus (voorzien van een chromen
afwerkstrip) welke in hoogte verstelbaar zijn. Onderin het koelgedeelte bevinden zich twee
ruime lades. In de binnendeur zijn diverse kunststof vakken geplaatst. Praktisch verder is de
ventilator in het koelgedeelte welke zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de temperatuur.
Design
Tot slot beschikt de Smeg FAB28RDBLV3 over afgeronde deuren, een chromen greep en
bijpassende letters S M E G aan de voorzijde.
De FAB28 koelkasten van Smeg zijn voorzien van een ventilator. De ventilator zorgt ervoor dat
de koele lucht uniform door de koelkast wordt verspreid, waardoor de temperatuur in de
koelkast constanter blijft. Groente en fruit houdt u veel langer vers in de speciale 0°C graden
vershoudlade. Om dit icoon in style tot eenzame hoogte te brengen zijn de legplateaus en
deurbakken afgewerkt met chromen details.
Het koelgedeelte heeft een inhoud van 244 liter en is onderverdeeld in 3 glazen draagplateaus,
1 grote groentelade een verchroomd ﬂessenrek en vier transparante deurbakken. En het 4sterren vriesgedeelte aan de binnenzijde heeft een inhoud van 26 liter te verdelen in twee
ruimtes met een glazen legplateau. Tenslotte heeft de koelkast een laag geluidsniveau van 38
dB.

Speciﬁcaties
ALGEMEEN
Totale netto inhoud
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281 Liter

Type koelkast

Eéndeurskoelkast
met vriesvak
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Ja

BEDIENING
Bediening op afstand

Nee

ENERGIEVERBRUIK
Energieklasse

Geluidsniveau

38 dB(A)

139 kWh

Klimaatklasse

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

Aansluiting op waterleiding

Nee

Breedte

61 cm

Diepte

72,8 cm

Extern display

Nee

Hoogte

150 cm

Ingebouwde LED
verlichting

Ja

Kleur

Zwart

Omkeerbare deur

Nee

Netto inhoud koelkast

244 Liter

Super koelen

Nee

Vershoudzone of -lade

Ja

Waterdispenser

Nee

Jaarlijks elektrisch verbruik

A+++

FYSIEKE KENMERKEN

KOELEN

UITRUSTING
Ijsblokjesmaker

Nee

Wijngedeelte

Nee

VEILIGHEID
Alarm bij geopende deur

Nee

VRIEZEN
Bewaartijd bij stroomuitval

12 uur

Invriescapaciteit

2 kg/24u

Netto inhoud diepvriezer

26 Liter

No Frost

Nee

Super invriezen

Nee

WATERRESERVOIR
Voorzien van waterﬁlter
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Nee
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