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SUNDA-2 60     KOLFILTERKIT TRINDA-1/T/SUNDA 

   

En effektiv fläkt anpassad för montage under köksskåp. 2x effektiv LED-belysningen ger dig ordentligt 

med ljus när du lagar mat. Välj mellan 4 hastigheter som effektivt tar hand om matlagningsoset, och 

vill du att fläkten ska stå på en stund när du är klar i köket behöver du inte tänka på att stänga av den. 

Det sköter timern automatiskt. Med Easy kan du dessutom rengöra hela fläkten, alltså inte bara filtret 

utan även resten av det som hamnar inuti. Denna modell har metalltrådsfilter men går även att 

komplettera med kolfilter. 

Kolfiltersats passande till Trinda 1 & Trinda T samt Sunda. Innehåller kolfiltertub, fästring, tätn.lister, 

lock. Diameter 150 mm, höjd 450 mm. Används vid första montaget. 

 

INB HÄLL IHI 760 FX SLIDER  INB UGN IBU 98P VIT 

   

En 58 cm bred häll med en stor flexizon så att du får plats med dina största kastruller. En stor rund 

zon på 21 cm och en mindre på 14,5 cm. Alla zoner har booster så att du får upp värmen riktigt snabbt 

och med sliderstyrningen är det lätt att hantera de olika zonreglagen. Dessutom finns separat timer 

och barnspärr vilket kan kännas extra tryggt för familjen där det händer lite av varje titt som tätt. 

Stilren varmluftsugn utrustad med många användbara funktioner som gör din matlagning till ett nöje. 

Ugnsvolymen är på hela 73 liter och med stektermometer och automatprogram uppnår du enkelt ett 

bra resultat med din matlagning. Rengöring görs enkelt och effektiv med hjälp av pyrolysfunktionen, 

utsidan är lätt att hålla ren och är dessutom behandlad att bättre motstå fingeravtryck. Den 

mjukstängande ugnsluckan är utrustad med fyra glas vilket gör luckans utsida betydligt svalare under 

användning. Ugnen är med sina pop out-vred enkel att manövrera och med hjälp av utdragbara skenor 

är det även lätt och säkert att ta in och ut mat med minimerad risk att bränna dig. 



INB MIKRO IM 91M VIT 

 

Inbyggnadsmikro för grunda överskåp. Denna mikro har 3D-distribution av mikrovågorna för en 

jämnare uppvärmning. Du kan välja att manuellt ställa in tid och effektläge eller välja att 

mikrovågsugnen optimerar programmet genom att du anger matens vikt. Med hjälp av 

snabbstartsfunktionen kan du med en knapptryckning enkelt värma upp exempelvis dryck. Displayen 

kan även användas som en timer utan att aktivera ugnen och knapplås kan aktiveras för att undvika 

att ugnen startas oavsiktligt. 

KYL K 8385 H A++ FRYS F 8385N V A++ 

  

Ett kylskåp med långa metallhandtag så att hela familjen lättare kan öppna dörren. På multidisplayen 

får du all nödvändig information, till exempel den inställda temperaturen inne i skåpet. Med Multi Flow-

teknik sprids kylan jämnt i hela i skåpet. Längst ner finns en speciallåda för optimal förvaring av kött 

och fisk och i det stora kylutrymmet finns också stora hyllplan, som tack vare den parallella LED-

belysning effektivt lyser upp alla vrår även när hyllorna är fulla av livsmedel. Blue light i grönsakslådan 

simulerar naturliga ljusförhållanden så att mängden vitamin C i grönsaker och frukt bevaras. En 

inbyggd jonisator neutraliserar luften i skåpet för att reducera skadliga bakterier. Dörrarna är 

omhängningsbara. 

Ett självavfrostande frysskåp med långa greppvänliga metallhandtag och multidisplay så att du ser allt 

du behöver veta, till exempel den inställda temperaturen inne i skåpet. I det stora frysutrymmet finns 

glashyllor, rymliga lådor samt en manuell ismaskin - perfekt när du vill att det ska klirra lite extra 

svalkande i glaset. Med LED-belysning hittar du lättar i lådorna. Dörrarna är omhängningsbara. 



SVERIGEDISKEN 3R  

 

Sverigedisken 3R rymmer 16 kuvert och har så låg ljudnivå (44 dB) att du sätta igång maskinen när du 

vill utan att bli störd. Den har Autodisk, tidssparfunktion, autoöppning i slutet av programmet, och täta 

flexibla korgar med höj och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. 

Energiklass A+++ 

 

FT 5684    TORKTUMLARE TVP 5482 

   

En energisnål och lättskött tvättmaskin som rymmer 8 kg tvätt. Induktionsmotor som ger en tystare 

gång och tydlig textdisplay som visar både vald temperatur och varvtal i siffror samt kvarvarande 

tvättid. Bland de 16 programmen kan du välja mellan sportkläder, expresstvätt 14 min, mörka kläder 

och använda tillval som fördröjd start, två extra sköljningar eller tidspar för kortare tvättprogram. 

Energiklass A+++ 

En energisnål och rymlig värmepumptumlare med plats för 8 kg tvätt och som har hela 16 program, 

bland annat automatiskt anpassade och tidsprogram. Energiklass A++ 

 


