ENN2800BOW Combinado
Um novo design para as prateleiras que acaba
com as restrições de espaço à arrumação do
Graças ao seu novo design, estas prateleiras de vidro
oferecem mais espaço no interior do frigorífico. Com
menos restrições de espaço, fica com mais
flexibilidade de arrumação.

Torne os seus alimentos congelados mais
acessíveis
As gavetas são transparentes para permitir que
encontre os alimentos que pretende rapidamente. E
quando tiver de transportar uma gaveta, utiliza as
pegas ergonómicas.

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Instalação em calhas deslizantes
•Capacidade útil no congelador: 72 l
•Capacidade útil no frigorífico: 196 l
•Extremamente silencioso: apenas 36
dB
•Descongelação automática do
frigorífico
•Iluminação interior
•Prateleiras: 4 largura completa , Vidro
de largura total com guarnição frontal e
traseira
•Prateleiras no congelador: 2, Largura
total, Vidro
•Gavetas no congelador: 3 , Plástico
transparente
•Meias gavetas de legumes: 2 meias
gavetas Plástico transparente
•Porta com abertura à Direita e
reversível

• Dimensões (AxLxP), em mm : 1772x540x549
•Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC) : A+
•Capacidade Total do Frigorífico : 268
•Tipo de Controlo : Mecânico
•Tecnologia de frio do congelador : Low Frost Estático
•Iluminação : 1, Interior, Lâmpada LED
•Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 291
•Capacidade bruta total, l : 272
•Nível de ruído, dB(A) (2010/30/EC): : 36
•Nº de vidros da porta : 1
•Capacidade útil do frigorífico, (L) : 196
•Capacidade útil do congelador, (L) : 72
•Altura, mm : 1772
•Largura, mm : 540
•Profundidade, mm : 549
•Dimensões_SBS : xx
•Altura, mm : 1780
•Largura integrável : 560
•Profundidade integrável : 550
•Capacidade de congelação, kg/24h : 4
•Classe climática : SN-N-ST-T
•Voltagem, V : 230-240
•Frequência, Hz : 50
•Ligação (W) : 140
•International colour (Icon) : White
•Cor principal : Branco
•Marca : Electrolux
•Modelo : ENN2800BOW
•Product Partner Code : All Open

Combinado de integrar
de 1,772 m Low Frost
para menor formação de
gelo e fácil
descongelação,
Controlo Mecânico,
Iluminação interior LED,
Instalação Calhas
Deslizantes, Classe A+
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