
 Mere robust, mere stabil. Med sikkerhedsglas 
Alle hylderne er i sikkerhedsglas for optimal stabilitet og robusthed dag ud og 
dag ind – det bedste materiale til at sikre perfekt pålidelighed.

Kontrollér funktioner og temperatur med elektronisk styring
Med elektronisk styring kan du ændre temperatur og andre funktioner præcist. 
Dette effektive køle-/fryseskab giver dig øjeblikkelig feedback på det digitale 
kontrolpanel.

LED-belysning oplyser hvert hjørne
Den indvendige LED-belysning giver et diskret, blødt 
lys, som fordeler sig jævnt i hele køleskabet. Derudover 
er LED-pærer mindre og mere energieffektive end 
standardpærer – et mere bæredygtigt valg.

Ultimativ køling uden udtørring med TwinTech® NoFrost.
TwinTech® NoFrost køle-/fryseskabet beskytter smagen i hver ingrediens. 
Bedre end standard NoFrost, fordi avanceret teknologi tillader to separate 
kølesystemer til køleskab og fryser. Fryser med NoFrost. Køleskabets 
fugtighed holdes optimal og giver 60% mindre tab af madmasse samt saftige 
ingredienser.

Køle-/fryseskab i stål med indvendig LED belysning og praktisk hylde for nem 
opbevaring af store flasker. Fryser med selvafrimende NoFrost teknologi og 
Frostmatic funktion, der hjælper med hurtig nedfrysning, når du har handlet 
stort ind.

Til friske ingredienser. Det ultimative system til at hindre udtørring.

TwinTech® No Frost beskytter fødevarekvaliteten. Avancerede separate 
kølesystemer til køleskab og fryser. Fryseren er med NoFrost. Optimal 
fugtighed i køleskabet beskytter ingredienser mod at tørre ud. 60% mindre tab 
af madmasse med TwinTech® NoFrost.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
• NoFrost selvafrimende fryser
• Selvafrimende køleskab
• Coolmatic
• Frostmatic
• Flaskehylde
• Flexi-Space glashylder
• 2 alm og 1 halvdyb
• Køleskabslys: Indvendig LED lys

RCB633E6NX 6000 med NoFrost selvafrimning 
 Fritstående Køle-/fryseskab 185 cm E

RCB633E6NX

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF160P363080.jpg


Serie/Tema 6000 PRECISE
Farve Rustfri stål med AntiFingerPrint
Energieffektivitetsklasse E
Volume køl/frys, liter 220/93
Fryseteknologi NoFrost
CustomFlex -
IntenseCooling -
Antal kompressorer / termostater 1 / 1
Lydniveauklasse D
Lydniveau, dB(A) 43
Energiforbrug, kWh/år 243
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 4.6
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 12.2
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 64
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 925 054 571
EAN 7332543729081

Tekniske data
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