
FN 28262 ws
Fritstående fryseskab
med NoFrost og løftehåndtag til en komfortabel side-by-side-opstilling.

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk

• Optimal og vedligeholdelsesfri 
indvendig belysning med LED

• Ingen tilisede frysevarer – undgå 
helt afrimning med NoFrost

• Komfortabel og nem at åbne – 
EasyOpen 

EAN: 4002515639245 / Materiale nummer: 10243260 / 
Gammelt materiale nummer: 37282620EU1
Model
Fryseskabe •
Konstruktion
Fritstående •
Hængslingsside til venstre
Hængslingsside kan ændres •
Kan opstilles side-by-side •
Design
Kabinetfarve Hvid
Frontfarve Hvid
Belysning i frysezone LED
Betjeningskomfort
NoFrost •
VarioRoom •
Hjælp til døråbning EasyOpen-håndtag
Styring
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling TouchControl
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone Nej
SuperFrost •
Antal temperaturzoner 1
Fryseskab/-zone
Antal fryseskuffer 8
Effektivitet og holdbarhed
Energieffektivitetsklasse (A-G) F
Energiforbrug pr. år i kWh 305,79
Energiforbrug i 24 h i kWh 0,83
Sikkerhed
Akustisk døralarm •
Akustisk temperaturalarm •
Optisk døralarm •
Optisk temperaturalarm •
Tekniske data
Produktbredde i mm 600
Produkthøjde i mm 1850
Produktdybde i mm 630
Vægt in kg 75,4
Monteringsteknik Fast dør
Klimaklasse SN-T
4-stjernet fryseboks 268
Nettokapacitet i alt i l 268
Opbevaringstid ved fejl i t. 9
Frysekapacitet i h/kg 15,90
Lydniveauklasse (A-D) C
Lydniveau i dB(A) re1pW 41
Strømforbrug i milliampere (mA) 1300
Spænding i V 220-240
Sikring i A 10
Faseantal 1
Frekvens in Hz 50
Ledningslængde i m 2,4

http://www.miele.dk
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Udskift pæren Teknisk Service
Medfølgende tilbehør
Fryselegeme •
Isterningbakke •



FN 28262 ws
Fritstående fryseskab
med NoFrost og løftehåndtag til en komfortabel side-by-side-opstilling.

FN28262ws, FN28262edt/cs (skitse) (*Fodnote)

*De medleverede afstandsholdere skal anvendes for 
at opnå det deklarerede energiforbrug. Herved øges 
produktdybden med ca. 3,5 cm., Produktet fungerer uden 
anvendelse af afstandsholdere, men forbruger lidt mere 
energi.

FN28262, FN28202, oppefra (skitse) (*Fodnote)

*De medleverede afstandsholdere skal anvendes for 
at opnå det deklarerede energiforbrug. Herved øges 
produktdybden med ca. 3,5 cm., Produktet fungerer uden 
anvendelse af afstandsholdere, men forbruger lidt mere 
energi.


