
X-tra Cool-låda
Den övre, så kallade X-tra Cool-lådan har en temperatur som är ca 2-4°C lägre än i resten av kylskåpet. 

Detta gör lådan perfekt för förvaring av fisk, kött och andra känsliga livsmedel.

Snabbnedkylning
Du ställer enkelt in temperaturen via den externa kontrollpanelen. Du kan bibehålla matens fräschör längre 

genom att använda funktionen Super Cool som kyler matvarorna snabbare. Detta kommer väl till använd-

ning när du storhandlat och fyller upp med många nya livsmedel samtidigt. Efter 3 timmar stängs funktio-

nen automatiskt av och kylen återgår till sin ordinarie temperaturinställning.

Spara energi med semesterläge  
Om du ska iväg på semester och inte förvarar någon mat i kylen under tiden kan du ställa in på Holiday-läge. 

Funktionen minimerar energiförbrukningen och temperaturen ställs in på 15°C.

Larm
Om du skulle råka lämna dörren öppen i mer än 1 minut ljuder ett alarm.

Vid köp av CKS5185V får du fem års garanti

KYLSKÅP / KJØLESKAP / REFRIGERATOR

ELVITA CKS5185V
Elvita CKS5185V är ett kylskåp i elegant design. Det är 185 cm högt och har ener-
giklass E. På utsidan sitter en display och dörren går att hänga om för att passa 
din kökslösning. Med en nettovolym på 370 liter kan du enkelt kan ha kontroll på 
dina livsmedel. Kylskåpet har fem glashyllor, flaskhylla, dörrhyllor och transpa-
renta lådor och i skåpets övre kant, samt på höger sida sitter LED-belysning som 
ger ett behagligt och energisnålt ljus.
Det sitter fem förvaringshyllor i dörren varav en av dem har flaskhållare som 
håller dina flaskor på plats.

• Höjd: 185 cm
• Snabbnedkylning
• Utvändig kontrollpanel med display

www.elvita.se/support
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Teknisk data om Elvita CKS5185V Kylskåp

Bredd 595 mm Djup 651 mm

Höjd 1855 mm Volym kyl 370 liter

Klimatklass SN-N-ST-T Köldfack/Frysfack Nej

Display Ja Inbyggnad Nej

Automatisk avfrostning Ja Ljudnivå 40 dBa

Färg Vit Vikt 67 kg

Dörrlarm Ja Belysning Ja

Energiklass E Flaskhylla Ja

Köldmedium R600a Grönsakslåda Ja

Zon för färskvaror Nej Dörrhängning Höger

Justerbara fötter Ja Omhängningsbart Ja

Hjul i bakkant Ja Energiförbrukning per år 143 kWh

Fläkt för luftcirkulation Ja

www.elvita.se/support


