
EN3454POX Combi Bottom

TwinTech® FrostFree rendszer a tartós
frissességért és zamatért
Az Electrolux TwinTech® FrostFree technológiája
gondoskodik a hűtőtér optimális páratartalmáról. A
függetlenített levegőhűtési rendszer sokkal hosszabb
ideig megőrzi az élelmiszerek frissességét és
zamatát.

Minimális energiafogyasztás, maximális
hűtőteljesítmény
Az A+++ besorolás azt jelenti, hogy ez a készülék a
kitűnő teljesítményt hihetetlenül alacsony
energiafogyasztással párosítja.

A készülék minden sarkába benézhet a modern
LED világításnak köszönhetően.
A LED világítás mellett látni fogja mi minden van a
hűtőjében. Az energiatakarékos világítás rendkívül
hatékony.

More Benefits :
Az intelligens FreeStore® rendszer az egész hűtőtérben egyenletes hűtést
biztosít.

•

Helytakarékos palacktartó, 5 palack számára•

Könnyű kezelhetőség•

Features :

Elektronikus hőmérséklet vezérlés
ajtóra szerelt LCD kijelzővel

•

Elektronikus hőmérséklet vezérlés•
Ventilátoros hűtés: azonos hőmérséklet
a hűtőtér minden szintjén

•

Automatikus leolvasztás a hűtőben•
Automatikus leolvasztás a
fagyasztóban

•

Az Action Cool (intenzív hűtés) funkció
gondoskodik a kívánt hűtési
hőmérséklet gyors eléréséről

•

Az Action Freeze (gyorsfagyasztás)
funkció gyorsan lefagyasztja az ételt,
így megőrzi a vitaminokat és az ízt

•

Magas hőmérséklet riasztás: hang és
kijelzés

•

Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelző•
Hűtő polcok: 2 teljes szélességű ,
üvegpolc szegéllyel

•

Speciális hűtő fiókok: 1 nagy átlátszó
kihúzható fiók

•

Palacktartó polc•
Fagyasztó fiókok: 2 széles + 1 keskeny
fiók , átlátszó műanyag

•

Hűtőtér világítás: LED, oldalt•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EN3454POX•
Termékkód (PNC) : 925 054 351•
Szín : szürke+inox ajtó•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A+++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 161•
Zajszint (dBA) : 43•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : ajtó•
Vezérlés : érintőkapcsoló•
Hűtőtér technológia : dinamikus hűtés•
Fagyasztótér technológia : No Frost (jegesedésmentes)•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 226•
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 92•
Ventilátor : Van•
Világítás : LED, oldalt•
Gyorsfagyasztás : igen, auto visszaállítással•
Széles zöldségtároló fiók : -•
Keskeny zöldségtároló fiók : -•
Kiegészítők, normáltér : palacktartó, frissentartó rekesz•
Fagyasztórekeszek száma : 2 széles + 1 keskeny fiók•
Nettó súly (kg) : 75,106•
 Magasság (mm) : 1845•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 647•

Product Description :

Energiatakarékos A+++
osztályú kombinált
hűtőszekrény Frost free
dér és jégmentesítő
hűtőrendszerrel és
FreshZone fiókkal


