
Pålitliga hyllor med säkerhetsglas
Hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och erkända för sin hållbarhet. Och 
om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa. 

Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze
Snabbinfrysningsfunktionen FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, 
konsistens, smak och alla hälsofördelar.

Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller
Elektroniska touch kontroller ger enkel åtkomst till 
kylens inställningar och funktioner, så att du enkelt kan 
ändra temperaturen efter dina behov. Styr kylskåpet 
med fingertopparna.
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Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta
Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller 
frysens temperatur för att förhindra uppbyggnad av is. 
För bättre prestanda och mindre underhåll.

40 % snabbare nedkylning med ColdSense. Sensorer i kylskåpet och i rummet 
reagerar snabbt på förändringar och bibehåller en stabil temperatur. En snabb 
nedkylning säkerställs och rätt temperatur justeras snabbt. Mindre 
temperaturförändringar skyddar konsistensen på varje frukt. 

Mer smak, mindre matsvinn
Modell 500 ColdSense Kyl-frys återgår snabbt till korrekt temperatur efter att 
dörren har öppnats och stängts tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta 
hjälper till att undvika att maten får en temperaturchock och förhindrar att den 
förstörs, vilket reducerar matsvinn med upp till 20 %.*

Produktfördelar

• Automatisk avfrostning i kylen
• Praktisk flaskhylla i dörren
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Glashyllor i frysen
• Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel

Electrolux 500 Kyl-frys LowFrost 220/110 L

KNT3LE34W2

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEERF170PE0000T.jpg


Serie och Tema 500
Volym Kyl/Frys, l 220/110
Typ av dörr Välvd
Produktmått H x B x D, mm 1850x595x647
Installation Fristående
Dörrhängning Vänster och omhängbar
Energiklass E
Antal Kompressorer/Termostater 1K/1T
Maxvikt luckor kyl/frys -
Avstånd till sidovägg, mm 20
CustomFlex -
Snabbkylning -
Avfrostningsteknik LowFrost
Typ av handtag Bluefire
Hjul/Fötter Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill
Köldmedel R600a
Köldmedel vikt 109
Sladdlängd, (ca) m 2.4
Energiförbrukning, kWh per år 239
Ljudnivå, dB(A) 40
Ljudklass C
Säkerhet vid strömavbrott, h 18
Min. omgivande temperatur, °C 10
Infrysningskapacitet, kg/dygn 5.2

Klimatklass SN-N-ST-T
Färg Vit
Färg sida Vit
Produktnummer (PNC) 925 053 672
EAN-kod 7332543776467

Tekniska specifikationer
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