
Pålidelige hylder med sikkerhedsglas
Solide hylder i køleskabet i sikkerhedsglas, kendt for sin holdbarhed. Hvis du 
kommer til at spilde på glasset, kan du nemt tørre det af med en fugtig klud. 

Vælg køleskabsindstillinger med elektronisk styring
Justér køleskabets indvendige temperatur med den elektroniske betjening, og 
få præcis feedback fra LCD-displayet.

LED-belysning i høj kvalitet
Få fantastisk overblik med køleskabets integrerede 
LED-belysning. De diskrete, energieffektive pærer lyser 
kraftigt op i hele køleskabet. De forbruger ti gange 
mindre energi end standardpærer.

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

Højt køle-/fryseskab i hvid med selvafrimende NoFrost fryser og SuperFrys 
funktion, der hjælper med hurtig nedfrysning, når du har købt stort ind. Med 
energibesparende LED lys i køledelen, 2 grøntsagsskuffer og praktisk 
flaskehylde for nem opbevaring af store flasker.

Ingredienserne forbliver saftige. Avanceret dobbelt køling.
TwinTech® NoFrost køle-/fryseskab beskytter madkvaliteten. Intelligent 
teknologi med to uafhængige kølesystemer og NoFrost fryser. Bedre end 
standard NoFrost holdes fugtigheden ideel i køleskabet og hindrer udtørring af 
maden. 60% mindre massetab med TwinTech® NoFrost.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
• NoFrost selvafrimende fryser
• Selvafrimende køleskab
• SuperKøl
• SuperFrys med automatisk temperaturskift
• Flaskehylde
• 2 fryseskuffer + 1 halvdyb skuffe
• Glashylder i fryseren
• Køleskabslys: Indvendig LED lys

Køle-/fryseskab
LNT5NF33W3
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Serie/Tema 600 PRO
Farve Hvid
Energieffektivitetsklasse F
Volume køl/frys, liter 220/93
Fryseteknologi FrostFree
CustomFlex -
IntenseCooling -
Antal kompressorer / termostater 1 / 1
Lydniveauklasse D
Lydniveau, dB(A) 43
Energiforbrug, kWh/år 304
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 4.6
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 12.2
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Klimaklasse SN-N-ST
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 91
Håndtag Plastik
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 20
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1850x595x647

Hjul/stilleben Justerbare stilleben, foran, Hjul 
bagerst

Ledningslængde, m 2,4
Produktnummer 925 054 579
EAN 7332543729142

Tekniske data
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