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Afmetingen en prestaties

14611 | DOMETIC MiniCool - Silencio
 
- B x D x H: 42,2 x 44 x 54 cm
- Bruto-inhoud 34 liter
- Netto gewicht: 18 kg
- Aansluitwaarde 65 watt
- Energieverbruik kWh/24h, conform ISO 15502: 0,76
- Lengte voedingskabel: 300 cm
- Energieklasse: D
- Energieverbruik / jaar: 277,4 kWh

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

 - 100% geruisloze inbouwkoelkast met uniek absorptie koelsysteem
 -  De koelkast is onderhoudsvrij en heeft een lange levensduur
 -  De koelkast is voorzien van elektronische temperatuur controle met automatische ontdooisysteem
 -  Deur met HPL-afwerking naar keuze
 -  Inhoud koelkast minimum 34 liter
 -  LED interieurverlichting met deursensor
 -  Spiraalsnoer (min. 300 cm) met bevestigingsmogelijkheid op rugwand
 - De koelkastdeur, met magneetsluiting is aan de binnenzijde voorzien van variabele deurrekken waar men onder 

andere meerdere grote flessen in kan stockeren
 - Uitschuifbare variabele legplanken ‘clip & click-systeem’
 -  Deurdraairichting kan zowel linksscharnierend als rechtsscharnierend
 -  De koelkast is uitgerust met een extra veiligheid die bij slecht werkende ventilatie het toestel uitschakelt vooraleer 

er problemen kunnen ontstaan
 - Makkelijk reinigbare bodem van de koelkast (zonder scherpe hoeken)
 - Met vernieuwd design voorpaneel aan de bovenkant en verzonken handvat
 - Met duidelijke aanwijzing in het groen waar de deuropeningskant zit
 - Conform de HACCP-norm
 - Delta-T 28: 4°C in de koelkast bij een maximale omgevingstemperatuur van 32°C
 - Temperatuurbereik in de koelkast: 2 tot 8°C. 
 - CUC-sensor voor constante controle koelgroep
 - Fuzzy Logic voor laagste energieverbruik aan constante temperatuur
 - Temperatuurindicatie

Opbouw

De DOMETIC MiniCool – Silencio inbouwkoelkast combineert 

een elegant ontwerp met innovatieve techniek. Dankzij de 

absorptietechnologie is de compacte koelkast geschikt voor alle 

situaties waar stille en onderhoudsvrije koeling nodig is.
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