EN3455MFX Külmik - sügavkülm
Teie toiduained. Teie moodi.
Electroluxi uues CustomFlex® külmik-sügavkülmikus
on koht igale maitsele, toiduainele ja roale. Unikaalne
uksepaigutuse süsteem võimaldab teil oma külmikus
asju hoida nii, nagu teile meeldib.

TwinTech® FrostFree – pikem värskus nii maitses
kui tekstuuris
Electroluxi TwinTech® FrostFree tehnoloogia tagab
külmikus optimaalse niiskuse taseme. Tänu
sügavkülmiku ja külmiku iseseisvatele
õhujahutussüsteemidele säilitab toit tunduvalt kauem
oma värskuse ja tekstuuri.
Intelligentne FreeStore®: vabadus asetada
toiduained ükskõik kuhu külmikus
Aseta toit ükskõik kuhu külmikus. Sõltumata
asukohast säilib see värske, sest Intelligentne
FreeStore®-süsteem jaotab jahutatud õhu ühtlaselt.

Täiendavad toote eelised:
• Pudeliriiul mahutab ruumisäästlikult viis pudelit
• Sees moodne LED-lamp tagamaks väga hea nähtavus
• A++ energiatõhusus – suurepärased tulemused, väiksemad kulud

Toote omadused:

Tehnilised andmed:

Toote kirjeldus:

• Sügavkülmiku mahutavus (neto): 91 l
•Jaheosa mahutavus (neto): 220 l
•Automaatne sulatus sügavkülmaosas
•Automaatne sulatus jahutusosas
•Külmikus on ventilaatoriga õhuringlus
ühtlase temperatuuri tagamiseks
•Action Cool-funktsioon tagab külmikus
kiiresti soovitud temperatuuri
•Action Freeze-funktsioon külmutab
toidu kiiresti, säilitades lõhna ja
vitamiinid
•Elektrooniline LCD ekraaniga
juhtpaneel uksel
•Elektrooniline temperatuuri
reguleerimine
•Külmiku valgustus: sisemine, LED,
küljel
•Külmiku riiulid: 1 täislaiuses + 1
standard , klaas
•Sügavkülmiku riiulid: 2, klaas
•Sügavkülmiku sahtlid: 2 täislaiuses + 1
poolsügav , läbipaistev plastik
•Külmiku sahtlid: 2 kitsast , ekstra sügav
läbipaistev plastsahtel, ekstra kõrge
läbipaistev plastsahtel
•Spetsiaalne riiul pudelite jahutamiseks
•Ukse hingede asetus: parem, tehnikute
poolt muudetav
•Reguleeritavad jalad
•Vaikne: ainult 43 dB

• Tooteklass : Külmik-sügavkülmik
•Mahutavus : Mahutavus
•Kasulik maht kokku, l : 311
•Jaheosa kasulik maht, l : 220
•Sügavkülmiku kasulik maht, l : 91
•Mõõtmed : Mõõtmed
•Paigaldustüüp : eraldiseisev
•Kõrgus mm : 1845
•Laius, mm : 595
•Sügavus, mm : 647
•Integreerimisava sügavus, mm : 0
•Tootekujundus : Tootekujundus
•Tooteomadused : Tooteomadused
•Energiaklass (2010/30/EC) : A++
•Külmapidavus, h (2010/30/EC) : 18
•Külmutusvõimsus (kg/24h)(2010/30/EC) : 4
•Kliimaklass (2010/30/EC) : SN-N-ST-T
•Müratase, dB(A) (2010/30/EC) : 43
•Jahutustehnoloogia : Frost Free
•Energiatarbivus : Energiatarbivus
•Aastane energiakulu, kWh (2010/30/EC) : 239
•Pinge, V : 230
•Muu : Muu
•Toitejuhtme pikkus, m : 2.4
•Netokaal, kg : 68.1
•EAN-i kood : 7332543575060
•Värvus : Hall+näpujäljekaitsega roostevabast terasest uks
•Värvus : Grey+Stainless Steel Door with Antifingerprint

Roostevaba uksega
külmik-sügavkülmik.
TwinTech® FrostFree –
pikem värskus nii
maitses kui tekstuuris.

