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TOMADO TCR1420B
Vrijstaande combi koelkast 173 liter - zwart
De Tomado TCR1420B is een koel-vriescombinatie en
heeft een totale netto inhoud van 173 liter. Dit is
voldoende koel- en vriesruimte voor huishoudens van
3 tot 4 personen. Het koelgedeelte van 121 liter zorgt
ervoor dat jij al jouw boodschappen er keurig in kwijt
kan. Het koelgedeelte is voorzien van 3 glazen
draagplateaus, 1 groentelade en 1 flessenvak in de
deur. Zodra je de deur van het koelgedeelte opent,
springt de LED binnenverlichting aan zodat je goed
zicht hebt. Het 4 sterren vriesgedeelte met een netto
inhoud van 52 liter, heeft een invriesvermogen van
2,6 kg/24u. Het vriesgedeelte is voorzien van 2
transparante vrieslades. Dankzij het lage
geluidsniveau van 40 dB hoor je nauwelijks dat hij
aanstaat!
- 173 liter inhoud
- LED verlichting in koelgedeelte
- Energieklasse E

Productkenmerken koel- en vrieskasten
Energieklasse

›

E

Flessenvakken

›

1

Totale netto inhoud

›

173 liter

Eierrekjes

›

1

Netto inhoud koelgedeelte

›

121 liter

IJsblokjeshouder

›

1

Netto inhoud vriesgedeelte

›

52 liter

Binnenverlichting

›

LED in koelgedeelte

Aantal draagplateaus

›

3

No frost

›

nee

Positie vriesgedeelte

›

onder

Ontdooisysteem
koelgedeelte

›

handmatig

Aantal transparante vrieslades

›

2

Draairichting deur
omkeerbaar

›

ja

Aantal transparante groentelades

›

1

Aantal pizzavakken

›

1

Deurvakken

›

2
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Afmetingen (hxbxd)

›

142,2 x 50 x 56 cm

Klimaatklasse

›

N /ST

Aansluitwaarde

›

100 Watt

Energieverbruik per jaar

›

194 kWh

Geluidsniveau

›

40 dB

Geluidsklasse

›

C

Koelmiddel

›

R600a

Invriesvermogen

›

2,6 kg/24u

Bewaartijd bij
stroomuitval

›

7 uren

Lengte aansluitsnoer

›

160 cm

EAN

›

8712876501100
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