
OpenSpace for nem adgang
Dette fryseskab er fremstillet med OpenSpace design til bedre oversigt og 
fleksibel opbevaring. Glashylderne giver nem adgang og fjernes nemt, når du 
skal opbevare store ting.

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

Hold din fryser isfri med NoFrost
NoFrost betyder nul afrimning. Fryseren holdes isfri, så 
du altid kan være sikker på maksimal ydeevne.

QuickDoorOpener. Ubesværet adgang
Nem adgang til fryseren med QuickDoorOpener 
dørsystemet. Fryseren understøtter aktivt åbningen 
med et system, som skubber døren udad ved træk i 
håndtaget.

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. Fryseren der tilpasser sig din smag.

Fryseskab i hvid med CustomFlex® dørindretning for nem opbevaring af små 
varer. Flytbare hylder for unik fleksibilitet til store portioner. Afrimningsfri med 
NoFrost samt klare skuffer på skinner for godt overblik. QuickDoor åbner for 
nem døråbning. Føres hos udvalgte forhandlere.

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

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
• NoFrost - automatisk afrimning
• CustomFlex® fleksibel dørindretning
• Visuel døralarm
• Visuel temperaturalarm
• Flexi-Space glashylder
• LED med fade-effekt, Indvendigt LED lys
• Frostmatic med automatisk temperaturskift
• Hurtig indfrysningsfunktion med automatisk temperaturskift
• 1 maxi og 3 med udtræk
• QuickDoor døråbner
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Serie/Tema 6000 FLEXI
Farve, front Hvid
Farve, sider Hvid
EAN 7332543788866
Energiklasse E
Produktnummer 925 052 968
Rumindhold frys, ltr 249
CustomFlex Ja
Fryseteknologi NoFrost
Energiforbrug, kWh/år 238
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 15.7
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer 10
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 41
Klimaklasse SN-N-ST-T
Kølemiddelstype R600a
Kølemiddelsmængde, g 70
Håndtag P10 Bar QDO
Installation Fritstående
Dør, type Buet
Afstand til sidevæg, mm 10
Dørhængsling Venstrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm 1850x595x653

Hjul/stilleben Justerbare stilleben, foran, Hjul 
bagerst

Ledningslængde, m 2,4

Tekniske data

AGE725E4NW 6000 med NoFrost selvafrimning 
 Fritstående Fryseskab 185 cm E

AGE725E4NW

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1591426?signature=a6fbde8f24bd0204fe67ebc8c0a9c5cca0c6665a38768527d5f6e34a7387531d

