
10 års ro i sindet
10 års garanti på kompressoren giver ubetinget ro i sindet. Garantien omfatter 
fejl, der ikke skyldes udefrakommende forhold.

ExtraChill skuffe for delikate friske råvarer
Forsink modningen af dine foretrukne oste og pålæg ved at opbevare dem i 
ExtraChill-skuffen. Skuffen opretholder en lavere temperatur end resten af 
køleskabet.

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.

Stabile temperaturer med MultiFlow
MultiFlow beskytter fødevarekvaliteten ved at holde en 
stabil temperatur og fugtighed i hele køleskabet. Talrige 
luftkanaler sikrer en aktiv cirkulation af kold luft, der når 
hvert hjørne. 

Kan tilpasses enhver smag med CustomFlex®
Lækre og friske retter kræver nem adgang til friske 
ingredienser. Med CustomFlex® kan du organisere 
dine madvarer i køleskabet, lige som du vil. Byt hurtigt 
og nemt om på beholderne i døren for at udnytte 
pladsen bedst muligt. Køleskabet, der tilpasser sig din 
smag.

Højt NoFrost køle-/fryseskab i hvid med flad dør og integrerede håndtag. 
Køleteknologien MultiFlow sikrer desuden en ensartet temperatur i hele 
skabet. Unikke CustomFlex® bokse i døren for fleksibel opbevaring og 
ExtraChill lavtemperaturskuffe, særligt god til kød. Føres hos udvalgte 
forhandlere.

Tilpasser sig enhver smag
At holde alle ingredienser friske er nøglen til lækre retter. Med CustomFlex® 
kan du organisere opbevaringen i køleskabet, som du vil. Byt hurtigt og nemt 
om på beholderne for at maksimere pladsen. Køleskabet, der tilpasser sig din 
smag.

Fordele og funktioner

• NoFrost selvafrimende fryser
• Selvafrimende køleskab
• MultiFlow - ventileret køl
• CustomFlex® dørindretning
• ExtraChill lavtemperaturskuffe
• Visuel og akustisk temperaturalarm
• Akustisk alarm for åben dør
• Coolmatic
• Frostmatic
• Feriefunktion
• 2 alm og 1 halvdyb
• Køleskabslys: LED lys i toppanelet

RCB636E5MW 6000 med NoFrost selvafrimning 
 Fritstående Køle-/fryseskab 201 cm E
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Serie/Tema 6000 FLEXI
Farve Hvid
Energiklasse E
Volume køl/frys, liter 266/101
Fryseteknologi NoFrost
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 45
Håndtag Pocket
Installation Fritstående
Dør, type DesignLine / flad
Dørhængsling Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 2010x595x650
Hjul/stilleben Justerbare stilleben, Hjul
Ledningslængde, m 2,5

Produktnummer 925 993 277
EAN 7332543729739

Tekniske data
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