EN3452JOX Šaldytuvas-šaldiklis
„TwinTech® FrostFree“ – ilgiau išliekantis
šviežumas, skonis ir tekstūra
„Electrolux“ technologija „TwinTech® FrostFree“ su
„FreeStore®“ užtikrina šaldytuve optimalų drėgmės
lygį. Maistas išlaiko šviežią skonį ir tekstūrą žymiai
ilgiau, veikiant atskiroms šaldytuvo ir šaldiklio oro
vėsinimo sistemoms.
Šiuolaikiškas LED apšvietimas: gerai matysite
kiekvieną kampelį
Pažangi LED technologija leis gerai apžiūrėti visus į šį
šaldytuvą su šaldikliu sudėtus produktus. Energiją
taupanti sistema užtikrins, kad viską matytumėte kuo
puikiausiai.

Pakankamai erdvės, kad matytumėte viską
Prikrovus pilną šaldiklį, kartais būna sunku surasti tai,
ko Jums reikia. Naudojant šaldiklio stalčių
„SpacePlus®“ galima akimirksniu pamatyti viską, kas
yra jo viduje.

Daugiau privalumų:
• Išmanioji sistema „FreeStore®“ užtikrina tolygų vėsinimą visame šaldytuve
• Sistema „FrostFree“ – niekada nereikia atitirpinti
• Ekrane paprasta pasirinkti ir reguliuoti pagrindines funkcijas

Ypatybės:

Specifikacijos:

• Elektroninis temperatūros valdymas
•Išorinis elektroninis temperatūros
valdiklis su skystųjų kristalų ekranu ant
prietaiso durelių
•Automatinis šaldymo kameros
atitirpinimas
•Automatinis šaldytuvo atitirpinimas
•„Action Cool“ funkcija greitai užtikrina
norimą šaldytuvo temperatūrą
•Speciali lentynėlė buteliams šaldyti
•Šaldiklio stalčiai: 2 pilno pločio + 1
pusės gylio , Permatoma plastmasė

• Matmenys A x P X G (mm) : 1845x595x647
•Instaliavimo tipas : Laisvai statoma
•Durų vyriai : Dešinėje ir reversinis su pagalba
•Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje numatoma prietaisą
naudoti (°C) : 10
•Laido ilgis, m : 2.4
•Įtampa, V : 230
•Aukštis, mm : 1845
•Gylis, mm : 647
•Plotis, mm : 595
•Energijos klasė : A+
•Metinės energijos sąnaudos, kWh : 304
•Saugus laikas dingus elektrai, val : 20
•Klimato klasė : SN-N-ST-T
•Užšaldymas (kg/24h) : 4
•Triukšmo lygis, dB(A) : 43
•Šaldytuvo naudingas tūris, l : 220
•Šaldiklio naudingas tūris, l : 91
•Spalva : Pilka su nerūdyjančio plieno durim, ant kurių nelieka
pirštų antspaudų
•Kojelės : Reguliuojamo aukščio, Priekyje, Gale fiksuoti ratukai
•Termostatų skaičius : 1
•Šaldytuvo apšvietimas : Vidaus LED šviesos, Šoninis
•Stalčiukai šaldiklyje : 2 pilno pločio + 1 pusės gylio
•Product Partner Code : All Open

Produkto aprašymas:
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