ERN3214AOW Frigorífico
A++: refrigeração de baixo consumo num
aparelho de alta performance
Com a classificação de eficiência energética A ++,
este frigorífico combina excelentes performances com
consumos de energia muito reduzidos.

Intelligent FreeStore®: liberdade para armazenar
alimentos frescos onde quiser.
Guarde os alimentos em qualquer zona do
compartimento frigorífico. Onde quer que os coloque,
ficarão sempres frescos graças ao sistema
FreeStore® que distribui o ar uniformemente.

Espaço para todas as frutas e legumes
independentemente da ementa que escolher
Seja qual for a ementa, pode armazenar todos os
ingredientes frescos na nova gaveta de legumes
SpacePlus ®. De fácil acesso, é simples de organizar
e de mover.

Mais benefícios:
• Iluminação interior LED - para uma excelente visibilidade
• Gaveta de baixa temperatura FreshZone® – 15% mais frio para manter peixe
e carne frescos
• Função Compras – os sensores reajustam rapidamente a temperatura para
uma temperatura ideal
Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Instalação em calhas deslizantes
•Capacidade útil: 310 l
•Extremamente silencioso: apenas 0 dB
•Descongelação automática do
frigorífico.
•Função Férias
•Refrigeração intensiva
•Controlo electrónico com display LCD
•Refrigeração ventilada
•Indicador sonoro e luminoso de porta
aberta
• 3 largura completa + 1 flexíveis
Prateleiras, Vidro de largura total com
guarnição frontal e traseira
•2 para 6 suporte(s) para ovos
•Iluminação interior
•Cor: Branco
•Porta com abertura à Direita e
reversível
•1780 mm altura encastre

• Dimensões (AxLxP), em mm : 1772x540x549
•Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC) : A++
•Tipo de Controlo : Eletrónico Tátil
•Iluminação : 1, Integrada no ventilador, Interna. LED, Intensidade
gradual
•Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 112
•Nível de ruído, dB(A) (2010/30/EC): : 34
•Frigorífico com tecnologia de frio : Estático
•Nº de vidros da porta : 1
•Capacidade bruta total, l : 314
•Capacidade útil do frigorífico, (L) : 310
•Capacidade útil do congelador : 0
•Altura, mm : 1772
•Largura, mm : 540
•Profundidade, mm : 549
•Altura, mm : 1780
•Largura integrável : 560
•Profundidade integrável : 550
•Classe climática : SN-N-ST
•Frequência, Hz : 50
•Ligação (W) : 100
•International colour (Icon) : White
•Cor principal : Branco
•Marca : Electrolux
•Modelo : ERN3214AOW
•Product Partner Code : All Open

Frigorífico de encastre
de 1,772 m ventilado
para temperatura
uniforme e capacidade
útil de 310 litros, Display
LCD tátil no topo,
Branco, nível de ruído
34dB(A), Instalação
Calhas Deslizantes,
Classe A++
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