
 
   

 

FAB10LR  
jaren '50
Vrijstaande koelkast met vriesvak
Rood
Energieklasse A+
Linksdraaiend  

EAN13: 8017709133184 

Totale bruto inhoud: 120 liter

Regelbare thermostaat

Koelgedeelte:

Netto inhoud: 101 liter

3 glazen leggers, waarvan 2 verstelbaar

1 groente-/fruitlade

Binnendeur v.v. 3 compartimenten

Automatisch ontdooien

Vriezer:

Netto inhoud: 13 liter

Energieverbruik: 169 kWh/jaar

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Aansluitwaarde: 230 W

Overvleugeling deuren aan de scharnieren ± 17 cm

Functies

Versions

FAB10RR - Rood, rechtsdraaiend

FAB10RB - Wit, rechtsdraaiend

FAB10LB - Wit, linksdraaiend

 

 

 
 



FAB10RNE - Zwart, rechtsdraaiend

FAB10LNE - Zwart, linksdraaiend

FAB10RO - Oranje, rechtsdraaiend

FAB10LO - Oranje, linksdraaiend

FAB10RP - Crème, rechtsdraaiend

FAB10LP - Crème, linksdraaiend

FAB10RUJ - Union Jack, rechtsdraaiend

FAB10LUJ - Union Jack, linksdraaiend
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FAB10LR 
jaren '50 

koelkasten
vrijstaand
gekleurde

rood
60 cm

energieklasse A+  
 

A+:
De apparaten van Smeg respecteren het milieu, zoals energieklasse A+ getuigt. Diverse apparaten uit het assortiment van Smeg hebben zelfs 
energieklasse A++ en A+++, waarmee tot wel 30% energie t.o.v. energieklasse A kan worden bespaard.

Automatisch ontdooien:
Automatisch ontdooien houdt in dat de koelkast af en toe even stopt met koelen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de maximum 
temperatuur niet wordt overschreden. Doordat de koelkast even stopt met koelen, kan het vocht aan de achterwand van de koelkast 
naar beneden glijden en via een klein gootje worden afgevoerd, waar het in een bakje boven de motor terecht komt en verdampt. Dit 
zorgt ervoor dat de koelkast optimaal blijft werken en er geen ijs ontstaat op de achterwand van de koelkast. Het automatisch 
ontdooien is alleen van toepassing op het koelgedeelte van de koelkast.
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