
KJØLESKAP COMPACT K 420 LG L1 5W

Produktserie: Compact

Varenummer: 964200461

COMPACT K 420-modeller er ikke bare i samsvar med EUs økodesign-merkingsbestemmelse, men

har også energiklasse B , noe som gjør disse kjøleskapene til de mest energieffektive Compact-

modellene på markedet.

Riktig og jevn temperatur i hele skapet er svært viktig når man skal oppbevare mat. GRAM COMPACT

sørger for dette med et unikt luftfordelingssystem og et sterk kjølesystem, med tilstrekkelig kjølekapasitet.

Det har også ca. 70 % mer isolasjon enn et flaskekjøleskap.

COMPACT K 420 har et effektivt kjølesystem og er godkjent for å tåle omgivelsestemperaturer på opp

til 30 °C (klimaklasse 4). Det har også lavt varmeutslipp med minimal kjøretid for kompressor takket

være et kjølesystem med overskuddskapasitet.

Med et fotavtrykk på 59,5 cm (B) x 64,2 cm (D) x 187,5 – 190,5 cm (H) er disse små

oppbevaringsskapene enkle å få plass til, spesielt når man har begrenset plass.

Materialeeksteriør: Materialeinteriør i

hvitt eller rustfritt stål: Hvit polystyren (PS) foring. 

Bruttovolum: 359 l

Luftsirkulasjonssystem

Høyre, hengslet reversibel dør 

 Integrert dørhåndtak i full høyde

 Pedaldøråpner for håndfri bruk (valgfritt ekstrautstyr)

5 hvite hyller (med vippesikring)

Dørlås for ekstra sikkerhet

 Automatisk avriming med fordamping av tiningsvann

 Lavt lydnivå på bare 34,5 dB(A)

 Fremtidssikker hydrokarbonmodell

  Garanti for reservedeler i 10 år

Produktnavn KJØLESKAP

Temperaturområde +2/+12°C

Rominnhold, brutto (liter) 359

Netto nytteinnhold (l) 266

Innvendig Hvit finish

Mål B x D x H (mm) 595 x 642 x 1875

Vekt, brutto (kg) 76

Kjølemiddel R600a

GWP 3

Eltilkobling 230V, 50 Hz

Tilkoblingseffekt (Watt) 88

Energiforbruk Ecodesign AEC
(kWh)

325

Energieffektivitetsklasse B

Energieffektivitetsindeks 31

Lydnivå – dB(A) 34.5

Isolasjon (mm) 50 mm (cyclopentane)

Kjølekapasitet ved -10°C (Watt) 199

Klimaklasse 4

GN – Hylle størrelse Hylle 48,6 x 43 cm

Dørtype Isolert dør

Utvendig Hvit finish

Kjølemiddel (kg) 0.045

CO2 ekvivalent (kg) 0.14

Utstyrt med Høyrehengslet vendbar dør med
lås. 2 hvite hyller. Utvendig: Hvit.
Innvendig: Hvit polystyren
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