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BASIC

PRODUCTSHEET
ORE24CHFWW
O R E 24 C H FSS

CHOOSE

CUSTOMIZE

COOL

KLEUREN

Afgeronde deuren wit ”Glossy”
zijkanten wit (ledermotief)
ORE24CHFWW

Afgeronde deuren inox (rvs)
zijkanten grijs (ledermotief)
ORE24CHFSS

BINNENZIJDE

ORE24CHFWW
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FUNCTIONALITEITEN

SWEETSPOT
De SweetSpot is een specifiek compartiment
om roomijs optimaal te bewaren.
IJSMACHINE
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch
worden aangemaakt.
HOGE LIGHTTOUCH DISPENSER MET
LED EN KINDERSLOT
Geschikt voor hoog glaswerk of blenders.
Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na een
lichte aanraking. Voorzien van LED-verlichting
en kinderslot.

ULTRAFLOW
Een functionaliteit voor een extra snelle uitgifte
van gezuiverd water. De Ultraflow 64 is een
snelle verdeler met bijna 2 liter per minuut
gezuiverd water
DEURALARM
Piepsignaal indien de deur te lang open staat
TEMPERATUUR
Digitale temperatuurinstelling

DRAAGPLATEAUS
Uitschuifbare metalen draagplateuas.
UITTREKBARE VRIEZERMANDEN
Uittrekbare metalen vriezermanden waardoor
het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker
gaat.
.

LED-VERLICHTING
Op diverse niveaus zijn lichtpunten geplaatst
voor een heldere en goede verlichting.
De LED-verlichting is volledig in de wanden
geïntegreerd waardoor er geen binnenruimte
verloren gaat.
INTERN WATERFITER GE SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water
en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend
uit de aanwezigheid in het water van onder
andere chloor (geur en smaak), bezinksel,
lood, kwik, en dergelijke (niet op modellen
zonder dispenser).
COMPARTIMENT VOOR
ZUIVELPRODUCTEN
Hierin zorgt u voor behoud van een ideale
temperatuur voor zuivelproducten, waarmee
vermeden wordt dat bijvoorbeeld de boter te
hard wordt.
BLIKJESREK
Deurvak speciaal voor blikjes
MINIBAR
Deur in deur geschikt als bar voor het
incschenken van uw favorite drankje
VERPLAATSBARE CLEARLOOK
DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig,
stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te
verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk
is en de indeling in te richten naar uw wensen.
UITSCHUIFBARE, MORSVRIJE GLAZEN
DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas. Deze
functionaliteit vereenvoudigt het vullen,
leeghalen en reinigen.
GROENTE- EN FRUITLADE MET
REGELBARE VOCHTIGHEID
Lade van dezelfde diepte als het toestel.
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en
groenten langer vers blijven.
AFGESLOTEN LADE
Afgesloten lade
ORE24CHFSS
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No Frost met
FrostGuardtechnologie
De No Frost geventileerde koeling garandeert homogene temperaturen die
het mogelijk maken uw voedsel beter te bewaren en efficiënter in te vriezen.
Door De FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat het automatisch ontdooien
een stuk gemakkelijker gaat. Aan de hand van precieze berekeningen
(bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressordraaitijden en dergelijke) ontdooit uw koelkast enkel wanneer het nodig
is. Bovendien vermijdt FrostGuard dat diepgevroren voedingswaren
gedeeltelijk ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net voor het ontdooien
extra te koelen tot zelfs -30ºC (pre-chill) en de hele ontdooicyclus heel kort
te houden. Hierdoor vermindert de kans op vriesbrand aanzienlijk. Dankzij
deze technologie kunnen de voedingswaren langer en beter bewaard
blijven en hoeft er niet meer handmatig ontdooid te worden.

GEDEELTELIJK ONTDOOIEN

ClimateKeeper
& ClimateGuardtechnologie

LEKKER LANG VERS

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze
technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk
van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door
de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde
elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw
voedsel. Door de elektronische bediening kunt u een onafhankelijke controle
houden op de koelkast- en de vriezertemperaturen, waardoor de temperatuurverschillen minder groot zijn en u uw voedingswaren langer en verser
kunt bewaren. Wanneer u de deur van uw koelkast of vriezer sluit, zal deze
slechts enkele minuten nodig hebben om zijn ingestelde temperaturen terug
te vinden (3°C en –18°C). Dankzij de hoge snelheid van het invriezen zal
uw voedsel tot de kern invriezen: bijvoorbeeld een kip van 1,5 kg zal in de
massa ingevroren worden in minder dan twee uur en zal niet van smaak of
structuur veranderen na het ontdooien.

EnergySmart
Dankzij verbeterde eigenschappen, zoals de elektronische sensoren en
FrostGuard, gaan de iomabe-koelkasten veel beter met hun energieverbruik
om. Zo besparen ze veel energie in vergelijking met toestellen van vorige
generaties. Dankzij deze technologie presteren deze Amerikaanse
koelkasten bijzonder goed in hun energieklasse, zonder negatieve invloed
op de kwaliteit om te koelen, te bewaren en in te vriezen. De gehele
iomabe-collectie valt in de zuinige A+-klasse.
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EEN SLIMME KEUZE

AFMETINGEN
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De Luxe MB series BASIC
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NIS/FIF

A

21
B

C

1. Hoogte tot bovenkant kast

1754

2. Hoogte tot boven scharnier

1766

3. Hoogte tot bovenkant deur

1754

4. Diepte kast zonder deur

607

5. Diepte zonder handgreep

679

6. Diepte incl. handgreep

720

7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open

1157

8. Breedte

909

9. Breedte opening deur (R)

453

10. Breedte opening deur (L)

324

Afmetingen Nis

4
5

Model

A. Breedte Nis

NIS

7

915

B. Diepte Nis

632

C. Hoogte Nis

1780

Exclusive

SPECIFICATIES
Variant
24 V-series
Model nummer

ORE24VGF..

Inhoud

Kenmerken dispenser

Totaal Bruto/Netto (L)

666/572

Type LightTouch

ISO Bruto/Netto koelvak (L)

419/404

Verlichting

ISO Bruto/Netto vriesvak (L)

247/168

Kindervergrendeling

ja

Precise Fill

-

QuickIce

-

Kenmerken koelvak
ClearLook deur vakken

3 (1 verstelbaar)

Afgesloten vak voor zuivel

ja

Ultraflow 100/64

Blikjes houder

ja

Overige kenmerken

Glazen draag plateaus (morsvrij)
QuickSpace draagplateau

4 (3 verstelbaar)
-

Binnenverlichting

LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant)

Delicatessen lade

-

Groente- en fruit lade

ja met regelbare vochtigheid

Deuralarm
Uitwendig design
Binnenkant toestel / deur
Regelbare wieltjes (waterpas zetten)
Waterfilter

ijsblokjes, gemalen ijs, water
LED

64

ja
vlakke deuren
ABS / ABS
4
intern, GE Smartwater (MWF)

Afgesloten lade

ja

Technische Eigenschappen

Minibar

ja

Voeding

TurboCool

-

Energie klasse

A+

Energieverbruik (kWh/a)

472

Elektronische bediening
Technologie

ja, actuele temp. weergave
ClimateGuard

Kenmerken vriesvak

Aantal sterren
Geluidsniveau (dB (a))

Elektronische ijsmachine

ja

Type ontdooiing / automatisch

Metalen rekjes

3

Klimaat klasse

Vriezer manden

2

Roomijs compartiment (Sweetspot)

ja

Deur vakjes

1

Deurvak
Binnenverlichting
Technologie FrostGuard

220-240V / 50-60 Hz

****
46
No Frost / ja
T (16°C - 43°C)

4 (2 verstelbaar)
LED 2x zijkant
ja
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