
EN3613MOX Combi Bottom

Alacsony energiafogyasztás, magas
hűtőteljesítmény
Az A++ besorolás azt jelenti, hogy ez a készülék
kitűnő teljesítményt és nagyon alacsony
energiafogyasztást garantál Önnek.

Intelligens FreeStore®: a pakolás szabadsága -
bárhogyan bepakolhatja a friss élelmiszereket.
Kedve szerint pakolhatja be az élelmiszereket a
hűtőbe - ahogyan csak akarja. Tökéletesen frissek
maradnak, mert az intelligens FreeStore® rendszer
egyenletes hűtést biztosít az egész hűtőtérben.

Az élelmiszerek rendszerezése az Ön elképzelései
szerint
Ebben a két extra magas és extra mély zöldséges
fiókban a friss élelmiszert úgy rendszerezheti,
ahogyan Önnek a legcélszerűbb, így később mindent
könnyedén megtalálhat.

More Benefits :
Modern belső LED világítás - jól átlátható a hűtőtér•

Helytakarékos palacktartó, 5 palack számára•

Ujjlenyomatmentes, VALÓDI rozsdamentes acél ajtók a könnyű tisztításért•

Features :

Ventilátoros hűtés: azonos
hőmérséklet a hűtőtér minden szintjén

•

Automatikus leolvasztás a hűtőben•
Hűtő polcok: 2 teljes szélességű ,
üvegpolc szegéllyel

•

Hűtő fiókok: 2 db normál , átlátszó
műanyag

•

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

•

Hűtőtér világítás: van, a
vezérlőegységen

•

Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható•
Hűtőtér nettó űrtartalma: 220 l•
Fagyasztó nettó űrtartalma: 109 l•
Állítható lábak•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EN3613MOX•
Termékkód (PNC) : 925 053 546•
Szín : szürke+inox ajtó•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 239•
Zajszint (dBA) : 40•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : belső•
Vezérlés : mechanikus•
Hűtőtér technológia : dinamikus hűtés•
Fagyasztótér technológia : low frost•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 220•
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 109•
Ventilátor : Van•
Világítás : van, a vezérlőegységen•
Gyorsfagyasztás : nincs•
Széles zöldségtároló fiók : -•
Keskeny zöldségtároló fiók : 2 db normál•
Fagyasztórekeszek száma : 2 széles + 1 keskeny fiók•
Nettó súly (kg) : 67.1•
 Magasság (mm) : 1845•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 647•

Product Description :

Kombinált hűtőszekrény
A++ energiaosztállyal,
statikus low frost
hűtőrendszerrel és
ventilátorral



EN3613MOX Combi Bottom


