ENN2853COW Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Technológia TwinTech® FrostFree s funkciou
FreeStore® umožňujúca dlhšiu čerstvosť, pokiaľ
Technológia Electrolux TwinTech® FrostFree s
funkciou FreeStore® zaručuje v chladničke optimálnu
úroveň vlhkosti. Potraviny si uchovajú čerstvú chuť a
štruktúru omnoho dlhšie vďaka nezávislým
vzduchovým chladiacim systémom chladničky a
S týmto úsporným spotrebičom už nikdy
neodmrazujete
Súčasťou tohto modelu je systém FrostFree, takže už
nikdy nezamrzne. Navyše má aj energetické
hodnotenie A+ šetrné k životnému prostrediu.

FreeStore®: voľnosť pri skladovaní čerstvých
potravín kdekoľvek v chladničke
Potraviny môžete uskladniť na ktoromkoľvek vami
zvolenom mieste v chladničke. Všade zostane
rovnako čerstvé vďaka ventilačnému systému
FreeStore®, ktorý rovnomerne rozvádza chladný
vzduch.

Ďalšie benefity
• Moderné LED osvetlenie - pre výbornú viditeľnosť
• Zásuvka s kontrolou vlhkosti pre uchovanie čerstvej štruktúry potravín

Špecifikácia

Technická špecifikácia

Popis výrobku

• Plne integrovateľná s posuvnými
dverami
•Čistý objem mrazničky: 61 l
•Čistý objem chladničky: 192 l
•Veľmi tichá: len 39 dB
•Automatické odmrazovanie mraziacej
časti
•Automatické odmrazovanie chladiacej
časti
•Cirkulácia vzduchu ventilátorom pre
rovnomerné rozloženie teploty v
chladničke
•Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí
požadovanú teplotu v chladničke
•Funkcia Action Freeze rýchlo zmrazuje
potraviny a chráni vitamíny a arómy
potravín
•Dovolenkový režim minimalizuje
spotrebu energie počas dlhej
neprítomnosti, zabraňuje tvorbe plesní
a zápachu.
•Zvukový a svetelný varovný signál pri
vysokej teplote
•Vizuálny a zvukový výstražný signál pri
otvorených dverách
•Elektronické ovládanie teploty s LCD
displejom
•Oddelené ovládanie mraziacej a
chladiacej časti
•Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné
LED, bočné
•Poličky chladničky: 3 plnej šírky + 1
flexibilná , sklenené plnej šírky s
prednou a zadnou lištou
•Poličky mrazničky: 2, plnej šírky,
sklenené
•Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky ,

• Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič
•Rozmery VxŠxH (mm) : 1772x540x549
•Energetická trieda : A+
•Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 1780x560x550
•Ročná spotreba energie (kWh) : 291
•Ovládanie : Elektronické dotykové
•Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 192/61
•Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 197/76
•Hlavná farba : biela
•Osvetlenie chaldničky : 1, vnútorné LED, bočné
•Pánty dvierok : vpravo - zameniteľné
•Chladiaca technológia mrazničky : Beznámrazová
•Odmrazovanie mrazničky : automatické
•Odmrazovanie chladničky : automatické
•Počet kompresorov : 2
•Akumulačná doba (h) : 21
•Kapacita zmrazovania (kg/24h) : 10
•Úroveň hluku (dB(A)) : 39
•Dĺžka kábla (m) : 2.4
•Napätie (V) : 230-240
•Príkon (W) : 140
•Čiarový kód EAN : 7332543249473
•Kód produktu : 925 501 003
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