
ENN3074EFW Combi Bottom

Forradalmi térkihasználás – fokozott zamatok

Bemutatkozik a térkihasználás bajnoka! A 800
MultiSpace extra magas hűtő-fagyasztó jobb tárolási
lehetőségeket kínál, mint a hagyományos kialakítású
készülékek. Praktikus tárolási megoldásai rugalmas
lehetőségeket kínálnak az élelmiszerek

Tökéletes helykihasználás a MultiSpace
rendszerben
A MultiSpace hűtőszekrényben nagy hely áll
rendelkezésére, hogy minden alapanyagot
kényelmesen tárolhasson.

CustomFlex® variálható belső tér

Tökéletesen testre szabható belső tér a CustomFlex®
segítségével

More Benefits :
A FlexiShelf a tárolás maximális rugalmassága érdekében félig visszatolható.•

A TwinTech hűtőrendszer megőrzi az élelmiszerek ízét és állagát.•

A DynamicAir funkció a hőmérsékletet állandó értéken tartja, így megóvja az
ételt a kiszáradástól.

•

Features :

Slide door (csúszkapántos), teljesen
beépíthető

•

http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBVL12PC000002.png

•

LCD kijelzős elektronikus vezérlés•
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

•

VAKÁCIÓ funkció: 14 fokon tartja a
hűtőteret hosszabb távollét esetén, így
megakadályozza a szag és
penészképződést és alacsonyan tartja
az energiafogyasztást

•

Magas hőmérséklet riasztás: hang és
kijelzés

•

Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelző•
Dual Control rendszer: külön
vezérelhető hűtő és fagyasztótér

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : ENN3074EFW•
Szín : fehér•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 233•
Zajszint (dBA) : 0•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : tető•
Kezelőpanel típusa : érintőkapcsoló•
Hűtőtér technológia : statikus•
Fagyasztótér technológia : No frost (jegesedésmentes) hűtés•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 207•
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 60•
0C zóna űrtartalma (l) : 0•
Ventilátor : Van•
Világítás : van, 1 db, van, a vezérlőegységen, LED, erősödő
fénnyel

•

Gyorsfagyasztás : igen, auto visszaállítással•
Széles zöldségtároló fiók : -•
Keskeny zöldségtároló fiók : -•
Kiegészítők, normáltér : polc osztó, frissentartó rekesz•
Fagyasztórekeszek száma : 3 széles fiók•
Nettó súly (kg) : 70•
 Magasság (mm) : 1884•
Szélesség (mm) : 540•
Mélység (mm) : 549•
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