
EN3853MOW Chladnička kombinovaná s mrazákem

Beznámrazová technologie TwinTech® s funkcí
FreeStore® pro déletrvající čerstvou chuť a
Beznámrazová technologie Electrolux TwinTech® s
funkcí FreeStore® zaručuje optimální vlhkost v
chladničce. Potraviny si díky nezávislé cirkulaci
vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem
déle čerstvou chuť a vzhled.

Skladování v chladu s nízkou spotřebou energie u
spotřebiče se špičkovým výkonem
S třídou energetické účinnosti A++ v sobě tento
spotřebič kombinuje skvělý výkon a velmi nízkou
spotřebu energie.

Místo, kde jsou všechny potraviny vidět

Když je mraznička přeplněná, může být obtížné
nalézt, co potřebujete. S mrazicí zásuvkou
SpacePlus® získáte přehled o veškerém jejím obsahu
pouhým letmým pohledem.

Další benefity
Inteligentní systém FreeStore®: kamkoli potraviny uložíte, tam zůstanou
čerstvé

•

Moderní LED osvětlení - pro skvělou viditelnost•

Stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti láhví•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 91 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 258 (l)•
Hlučnost: 43 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Ventilátor pro cirkulaci vzduchu
zajišťuje rovnoměrnou teplotu

•

Funkce rychlého chlazení zajišťuje
rychlé dosažení požadované teploty

•

Funkce rychlého zmrazení•
Elektronická kontrola teploty•
Osvětlení chladničky: Integrated to
controls

•

Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Poličky mrazáku: 2, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 2 - plná šířka, 1
poloviční hloubka , průhledný plast

•

Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře ,
extra hluboké, průhledný plast, extra
vysoké, průhledný plast

•

Speciální držák pro stabilní uložení
lahví v dveřní přihrádce

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
2005 x 595 x 647

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 2005x595x647•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 251•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 258/91•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 261/109•
Barva : Bílá•
Osvětlení chladničky : Integrated to controls•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : No Frost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 1•
Akumulační doba (h) : 18•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 4•
Hlučnost (dB(A)) : 43•
Typ držadla : Asymetric plastic, Bluefire large plastic•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230•
EAN kód produktu : 7332543312160•
Kód produktu (PNC) : 925 054 637•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Chladnička
kombinovaná s
mrazákem dole FFFrost
Free, 265/92 lit.,, 200,5
x 59,5 x 63 cm, A++,
elektronické ovládání,
ventilátor, bílá
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