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RB9064S1MULTI - KOELLADE

KENMERKEN 

TECHNISCHE DATA  

Exclusieve multi - koellade 
Fisher & Paykel’s CoolDrawer is de eerste koellade met meerdere temperaturen en geeft u verschillende 
mogelijkheid: koelen, opbergen, bewaren en verfrissen van voedsel volgens uw keuze tussen vijf specifiek 
ontworpen temperaturen.

Dankzij CoolDrawer zal uw voedsel vers blijven en zullen de natuurlijke voedingsstoffen, vitaminen en mineralen beter 
behouden blijven, zoals uw levensstijl dit verlangt.

Installatiewijze: volledig integreerbaar 

Breedte: 90cm 
Ean code: 9415112260913 

Netto inhoud in liter: 104 
Energieklasse koelkastfunctie: E
Energieklasse diepvriesfunctie: F
Type koeling: ActivSmart

Uitvoering: geïntegreerd, bekleedbaar met 
gepersonaliseerde bekleding
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Uitrusting Werking

MULTI - KOELLADE

RB9064S1

Multi-koellade met variabele temperatuur
Chillfunctie Ideaal voor snelle afkoeling van vlees of vis.

Opbergfunctie Ideaal voor voedsel dat het best thuishoort in 
de provisiekamer, zoals brood, muesli, fruit
en groenten.

Wijnfunctie Om witte of rode wijn te bewaren op de ideale
temperatuur.

Koelkast Om het meeste voedsel op lange termijn te
bewaren.

Diepvries Om bevroren voedsel op lange termijn te
bewaren.

Kinderslot
Deuralarm
Telescopische railsTelescopische rails
LED-verlichtingLED-verlichting
Aluminium randenAluminium randen
Handige vakken met kleine bovenladeHandige vakken met kleine bovenlade
Plaats voor grote flessenPlaats voor grote flessen

 Morsbestendige, verwijderbare vakkenMorsbestendige, verwijderbare vakken

erbruik
Afmetingen & Installatie

PRODUCTAFMETINGEN (mm)
Algemene hoogte van het product (incl. bevestigingsbeugels) 640
Algemene breedte van het product 855
Algemene diepte van het product (excl. deurpaneel, incl. netsnoer) 557

A 
B 
C 
D Diepte van de lade (open) (excl. handvat) 520
NISAFMETINGEN (mm)
E Minimale breedte inbouwnis 864
F Minimale hoogte inbouwnis 644
G Minimale hoogte van de plint 75
H Minimale diepte van de plint 40
I Minimale afstand van de voorkant van de kast tot aan de achterkant 560
COOLDRAWER OPTIONEEL DEURPANEELAFMETINGEN (mm)
J Hoogte 476

Breedte 896K 
L Diepte 18

Dit product is ontworpen om te passen in een standaardkast van 900mm. 
Gelieve de installatievoorschriften te respecteren 
Max. gewicht van paneel 7kg
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Deurpaneel

Vals paneel

Jaarlijks energieverbruik koelkastfunctie (kWh): 88 
Energieklasse koelkastfunctie: E
Jaarlijks energieverbruik diepvriesfunctie (kWh): 208 
Energieklasse diepvriesfunctie: F
Geluidsniveau: 39 dB(A)

Verbruik




