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Mini vriezer - zeer zuinig 30 liter inhoud
De Tomado TFM4401W is ideaal voor mensen die
graag wat extra vriesruimte willen. Deze mini vriezer
heeft een netto inhoud van 30 liter. De kleine vriezer is
zuinig in gebruik met energielabel A++ en is super stil
dankzij het lage geluidsniveau van 40dB. Met de
regelbare thermostaat stel je de optimale
temperatuur in en met de handige ijsblokjeshouder
heb je altijd genoeg ijs op een zonnige dag. Wil je de
vriezer verplaatsen? Dat kan! De vriezer is namelijk
compact en lichtgewicht. Neem de vriezer mee in de
caravan, zet hem in je bijkeuken of op je
studentenkamer. De deur kan zowel links- als
rechtsom gemonteerd worden, wel zo handig.
- 30 liter inhoud
- energieklasse A++
- regelbare thermostaat

Productkenmerken koel- en vrieskasten
Energieklasse

›

A++

Totale netto inhoud

›

30 liter

Kleur

›

wit

Aantal draagplateaus

›

1

Afmetingen (hxbxd)

›

51,0 x 43,9 x 47,0 cm

IJsblokjeshouder

›

1

Klimaatklasse

›

N / ST / T

Draairichting deur omkeerbaar

›

ja

Aansluitwaarde

›

80 Watt

Energieverbruik per jaar

›

117 kWh

Geluidsniveau

›

40 dB

EAN

›

8712876500417
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Bij Tomado proﬁteer je van
de volgende voordelen:
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Technische gegevens koel- en
vrieskasten

Vertrouwd
sinds 1923
Vertrouwd
sinds 1923
Al bijna 100 jaar geliefd in

1923
Al
bijna 100
jaar geliefd in heel
heel veel huishoudens!

veel huishoudens!

Uitstekende
service
Uitstekende
service
We gaan ontzettend ver voor

We gaan
ontzettend ver voor
supertevreden klanten!

supertevreden klanten!

Betaalbare
kwaliteit
Betaalbare
kwaliteit
Verrassend goede kwaliteit voor een

Verrassend
goede kwaliteit voor
verrassend goede prijs!
een verrassend goede prijs!

