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Rymlig kyldel med belysning
Kombiskåpets kyldel har en volym på 207 liter 
med en grönsakslåda, glashyllor, en flaskhylla 
och äggfack. Effektiv och energisnål  
LED-belysning används för att belysa insidan.

No Frost
Frysdelen rymmer 97 liter och är 
självavfrostande. På så sätt slipper du lägga tid 
och energi på att avfrosta den manuellt.

Flera inställnngar
Du sköter kombiskåpets inställningar via 
en kontrollpanel på utsidan. Här väljer du 
temperatur och önskade funktioner såsom  
på/av, snabbinfrysning eller ECO-läge som 
sparar energi.

Larm
Du behöver aldrig oroa dig för att glömma 
kylskåpsdörren öppen tack vare det inbyggda 
larmet som aktiveras om dörren lämnas öppen 
i mer än 2 minuter. En varningstext visas på 
displayen och du vet att det är dags att stänga 
den.

CKF41860V är en vit kombinerad kyl & frys 
från Elvita. Skåpet är 186 cm högt och har 
vänsterhängda dörrar som du själv kan hänga 
om efter behov.

• Höjd: 186 cm
• Volym kyl/frys: 207/97 liter
• Vänsterhängt

Vänsterhängt Volym kyl
207 liter

Volym frys 
97 liter
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Teknisk data om Elvita CKF41860V  
Kyl-/Frysskåp

Bredd 595 mm

Djup 590 mm

Höjd 1860 mm

Sladdlängd 2,5 m

Klimatklass SN, N, ST

Display LED

Automatisk avfrostning JA

Färg Vit

Dörrlarm JA

Energiklass E

Köldmedium R600

Justerbara fötter JA

Hjul i bakkant JA

Nettovolym kyl: 207 l

Nettovolym frys: 97 l

Ljudnivå 39 dB(A)

Vikt 63 kg

Belysning LED-belysning

Grönsakslåda JA

Dörrhängning Vänster

Omhängningsbart JA

Energiförbrukning per år 243 kWh
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