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Koelkast vrijstaand: LG GMX844MCKV
Smalle French Door-koelkast, met InstaView
Door-In-Door(TM), in matzwart roestvrij staal
Smalle breedte voor een slim-fit
Plaats je Amerikaanse koelkast zonder je keuken te
verbouwen. Deze nieuwe 830 mm brede koelkast is
ontworpen voor nissen met een breedte van 850 mm. Geef je
keuken die prachtige premium look met het mat zwarte design
en geniet van alle voordelen van een grote koelkast.
Verras je zintuigen met NatureFresh
Geniet van vers voedsel en verse producten. Verras je
zintuigen voor een leuke eet ervaring.
Houd voedsel langer vers
De Inverter Linear Compressor van LG helpt het uiterlijk en de
smaak van verse producten langer te behouden door
temperatuurschommelingen te verminderen.
Snellere koeling voor producten in de deur
De luchtopeningen aan de voorkant van de koelkast helpen de
temperatuur op peil houden. Zo blijft jouw eten langer vers.
Minder vieze geurtjes met Pure-N-Fresh
Minimaliseer de geurtjes in de koelkast met dit unieke
luchtfiltersysteem. Een ventilator blaast actief lucht door het
koolstoffilter en voert deze lucht terug in de koelkast.

Eigenschappen:

€ 2999,-

Bediening op afstand

ja

Bewaartijd bij stroomuitval

10 uur

Breedte

83,5 cm

Diepte

73,4 cm

Energieklasse

A+

Geluidsniveau

40 dB(A)

Hoogte

178,7 cm

Ijsblokjesmaker

ja

Invriescapaciteit

6,5 kg/24u

Kleur

Zwart

Netto inhoud diepvriezer

143 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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Netto inhoud koelkast

280 Liter

No Frost

ja

Super invriezen

2

Super koelen

ja

Totale netto inhoud

423 Liter

Vriesgedeelte

ja

Waterdispenser

ja

Vershoudzone of -lade

ja

Jaarlijks elektrisch verbruik

380 kWh

Type koelkast

Side-by-side

Aantal diepvriesladen

6

Wijngedeelte

nee
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