EN3854POX ledusskapis ar saldētavu apakšā
TwinTech® FrostFree ilgākam izskata un garšas
svaigumam
Electrolux TwinTech® FrostFree tehnoloģija garantē
ledusskapī optimālu mitruma līmeni. Pateicoties vienai
no otras neatkarīgām gaisa plūsmas sistēmām
ledusskapī un bezledus saldētavā, pārtika ilgāk
saglabā savu izskatu un garšas svaigumu.
Auksta glabātuve ar zemāko enerģijas patēriņu,
kuru piedāvā ierīce ar pirmklasīgu veiktspēju
Pateicoties A+++ enerģijas patēriņa klases
marķējumam, šī ierīce piedāvā vienlaikus lielisku
veiktspēju un īpaši zemu elektroenerģijas patēriņu.

Ar moderno LED apgaismojumu variet ielūkoties
jebkurā ledusskapja stūrī
Pārbaudiet ledusskapja saturu izmantojot jaunāko
LED tehnoloģiju. Šī elektroenerģijas taupošā
apgaismošanas sistēma nodrošina jums lielisku
redzamību.

Īpašības
• Gudrā ventilācijas sistēma FreeStore® vienmērīgi visā ledusskapī atdzesēs
jūsu produktus
• Pudeļu plaukts, kas ietaupa vietu līdz pat 4 papildus pudelēm
• Displejs ar viegli pieejamām galvenajām funkcijām gādā par labu produktu
glabāšanu
Funkcijas

Specifikācija

Produkta apraksts

• Saldētavas tilpums, neto: 91 l
•Ledusskapja tilpums, neto: 258 l
•Trokšņu līmenis: tikai 43 dB
•Automātiska saldētavas atkausēšana
•Automātiska ledusskapja atkausēšana
•Dinamiska gaisa cirkulācijas sitēma,
kas nodrošina vienmērīgu temperatūru
visā ierīcē
•"Iepirkšanās" funkcija nodrošina
nepieciešamo temperatūru, lai ātri
atdzesētu lielu daudzumu produktu
•Ātrās sasaldēšanas funkcija, kas
automatiski izslēdzas un ierīce turpina
darboties standartrežīmā
•Elektroniska temperatūras vadība ar
LCD displeju durvīs
•Elektroniska temperatūras vadība
•Ledusskapja apgaismojums: iekšējs
LED, sānos
•Ledusskapja plaukti: 3 pilna platuma ,
stikla ar apdari
•Olu trauks: 1 priekš 6 olām
•Saldētavas plaukti: 2, stikla
•Saldētavas atviktnes: 2 pilna izmēra +
1 pusdziļa , caurspīdīgas plastmasas
•Speciālas ledusskapja atviktnes: 1
izvelkama caurspīdīga atvilktne
•Īpašs pudeļu plaukts dzērienu
atdzesēšanai
•Durvju vēršanās virziens: pa labi,
maināms, piesaistot servisa speciālistu
•Ierīces kājiņas: regulējamas
•Ledusskapja krāsa / dizains: Pelēka un
nerūsoša tērauda durvis ar pārklājumu
pret pirkstu nospiedumiem

• Uzstādīšana : brīvstāvoša ierīce
•Nodalījumu skaits, gab. : 2
•Pamatkrāsa : Pelēka un nerūsoša tērauda durvis ar pārklājumu
pret pirkstu nospiedumiem
•Vadības novietojums : uz durvīm
•Vadības tips : Skārienvadība
•Saldēšanas tehnoloģija : Frost Free
•Nepieciešama atkausēšana : nav
•Aktīvā dzesēšana : ir
•Trokšņa līmenis, dB : 43
•Augstums, mm : 2005
•Platums, mm : 595
•Dziļums, mm : 647
•Iebūvēšanas nišas dziļums, mm : 0
•Iebūvēšanas nišas augstums, mm : 0
•Iebūvēšanas nišas platums, mm : 0
•Kompresoru skaits, gab. : 1
•Frekvence : 50
•Tīkla spriegums, V : 230
•Strāvas vada garums, m : 2.4
•Enerģijas patēriņš gadā, kWh : 167
•Elektronerģijas patēriņa klase : A+++
•Nodalījums piena produktiem : 1 caurspīdīgs pilna platuma,
uzstādīts vāks
•Plaukti durvīs : 2, pilna platuma, caurspīdīgs
•Ieliktņi olām : 1 priekš 6 olām
•Pudeļu plaukti : 1 pilna izmēra, caurspīdīgs
•Dzērienu dispenseris : Nav
•Ledus sagatavošana : nav
•Neto svars, kg : 80

Ledusskapis ar
saldētavu, universāla
ierīce bez kuras neiztiks
neviena mājsaimniecība.

