
Kompressor med 10 års garanti
Nyd den totale tryghed med inverter kompressorens 10 års garanti. Garantien 
dækker fejl, der ikke skyldes udefrakommende forhold.

Pålæg beskyttet med ExtraChill skuffen
Beskyt kvaliteten, smagen og friskheden af pålæg og ost i ExtraChill skuffen. 
Skuffen opretholder en lavere temperatur end resten af køleskabet med en 
aktiv cirkulation af kold luft.

Naturens egen smag beskyttes med TwinTech 
NoFrost
TwinTech® NoFrost intelligent dobbelt kølesystem 
fastholder fugten i ingredienserne. Produktet er 
overlegent sammenlignet med almindelige frostfri 
produkter og køler individuelt køleskab og fryser. 
Fryseren danner ikke rim. Køleskabet holder den rigtige 
fugtighed og giver 60% mindre massetab med

Smag og aroma er altid i top med MultiFlow
Maden holder sig optimalt med MultiFlow. Teknologien holder en stabil 
temperatur i køleskabet, så dine ingredienser ikke tørrer ud. Den skaber et 
miljø, som holder maden lækker, indtil næste indkøbstur.

Justerbar opbevaring med CustomFlex® 
Med CustomFlex® kan du frit indrette dit køleskab. 
Døren har flytbare beholdere i forskellige størrelser, så 
du kan indrette pladsen efter behov. Beholderne er 
aftagelige, så du kan tage dem ud af køleskabet for 
nem adgang.

Hvidt køle-/fryseskab med flad dør og integrerede håndtag. MultiFlow sikrer en 
ensartet temperatur i hele skabet og fryseren er med selvafrimende NoFrost 
teknologi. Med den unikke CustomFlex® dørindretning samt ExtraChill 
lavtemperaturskuffe, særligt god til kød. Føres hos udvalgte forhandlere.

Dine ingredienser, på din måde
Hver ingrediens har sin plads i 600 CustomFlex®-køle-/fryseskabet. Du kan 
sætte de justerbare og aftagelige beholdere i køleskabsdøren, som du vil. Alt 
passer ind, fra asparges til blåbærbakker.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
• NoFrost selvafrimende fryser
• Selvafrimende køleskab
• MultiFlow - ventileret køl
• CustomFlex® dørindretning
• ExtraChill lavtemperaturskuffe
• Akustisk alarm for åben dør
• Visuel temperaturalarm
• SuperKøl
• SuperFrys med automatisk temperaturskift
• 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe
• Køleskabslys: LED lys i toppanelet

Køle-/fryseskab
LNC7ME32W1
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Serie/Tema 600 FLEX
Farve Hvid
Energieffektivitetsklasse E
Volume køl/frys, liter 230/101
Fryseteknologi FrostFree
CustomFlex Ja
IntenseCooling -
Antal kompressorer / termostater 1 / 2
Lydniveauklasse D
Lydniveau, dB(A) 42
Energiforbrug, kWh/år 250
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 8
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 10
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 44
Håndtag Pocket
Installation Fritstående
Dør, type DesignLine / flad
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1860x595x650
Hjul/stilleben Justerbare stilleben, Hjul
Ledningslængde, m 2,5

Produktnummer 925 993 293
EAN 7332543738953

Tekniske data
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