Type
Koel- vriescombinatie
Model
Vrijstaand toestel
Deur / Deur verwisselbaar
Side-by-Side opstelbaar/Side-by-Side opstelbaar met type toestel
Design
Kleur van het corpus / van de deur
Verlichting koelzone / Soort verlichting
Bedieningscomfort
ComfortClean /DynaCool / DailyFresh
PerfectFresh / PerfectFresh Pro met infosysteem
DuplexCool / VarioRoom / XL binnenruimte
ComfortFrost / NoFrost / SilenceSystem
Ice Maker met vaste wateraansluiting / met waterreservoir
Hendelhandvat / Hendelhandvat EasyOpen
Zijdelingse, ingewerkte greep / Zijdelingse, ingewerkte greep met Click2open
SoftClose-deurdemping / SelfClose
Besturing
Elektronische temperatuuraanduiding en - regeling
Koelgedeelte uitschakelbaar
Party-modus / Holiday-modus / Shabbat-modus
SuperKoelen / SuperFrost / QuickCool Timer
Aantal klimaatzones
Koelkast /-zone
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas
Aantal legplaten, waarvan verlicht
Flessenrek van verchroomd metaal
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken/DailyFresh/PerfectFresh/PerfectFresh Pro
CompactCase
Bewaarvak voor boter, kaas
Aantal rekken in de binnendeur, waarvan voor flessen:
Diepvrieskast /vrieszone
Aantal uitneembare vriesladen / -korven
Zuinigheid en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik per jaar / in 24 u in kWh
Onderling verbonden huishoudelijke toestellen
Miele@home ready / Wificonn@ct: geschikt voor Wifi
Veiligheid
Vergrendelfunctie / Aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm
Technische gegevens
Afmetingen in mm (b x h x d)
Klimaatklasse
Totaal netto-inhoud in liter
Koelzone in liter /PerfectFresh-zone in liter /4-Sterren-vrieszone in liter
Wijnklimaatzone in liter
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in u/kg
Geluid in dB(A) re1pW
Stroomafname in milliampère (mA)
Meegeleverd toebehoren
Botervlootje / Eiervakjes
Koudeaccus / Bakje voor ijsblokjes
Actieve AirClean-koolfilter met vervangaanduiding

r.v.s. cs = roestvrij staal CleanSteel / obsw = obsidiaanzwart / brws = briljantwit
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