
A hűtő felső részén található érintőképernyő könnyű hozzáférést biztosít 
a funkciókhoz
Állítsa be a pontos hőmérsékletet, és használja könnyedén a hűtő-fagyasztó 
funkcióit a készülék felső részén található érintőképernyős elektronikus 
vezérlésen.

Egyenletes hűtés – DynamicAir
A DynamicAir technológia gondoskodik róla, hogy a hűtőszekrény belső 
terében kiegyenlített hőmérséklet uralkodjon. Működése a hideg levegő 
keringetésén alapul, így még az ajtó kinyitásakor sem melegszenek fel az 
ételek.

10 év garancia a kompresszorra
A garancia fedezi a kiszállás, szállítás, gázeltávolítás 
és újratöltés, illetve az általános karbantartás során 
felmerülő költségeket. Regisztrációhoz kötött. 
(https://www.electrolux.hu/lokalis/promociok/5-es-10-
ev-garancia-hutok-fagyasztok-kompresszorara/)

TwinTech® No Frost – az élelmiszerek lédúsak maradnak
a TwinTech® No Frostnak köszönhetően többé nem kell leolvasztani a 
fagyasztót. Kettős hűtőrendszere 60%-kal hidratáltabban tartja az 
élelmiszereket, mint a párologtatóval rendelkező hűtőszekrények.* Ha nem 
használ száraz fagyasztólevegőt, ideális páratartalmat tart fenn, és 
megakadályozza az élelmiszerek kiszáradását.*

Az egészséges táplálkozás központja
A 700 GreenZone hűtőszekrény egy olyan zárt fiókkal rendelkezik, ahol a 
páratartalom kiegyensúlyozott szinten van, ami segít megelőzni az 
élelmiszerek romlását. Megőrzi a vitaminok 95%-át azáltal, hogy megfelelő 
páratartalom mellett tárolja a termékeket.*

Product Benefits & Features

• Slide door (csúszkapántos), teljesen beépíthető
• 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
• Hűtő polcok: 2 teljes szélességű + 1 állítható, White Plastic 
• Speciális hűtő fiókok: White Plastic
• Fagyasztó fiókok: 3 széles fiók,átlátszó műanyag
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  van, a vezérlőegységen,  LED,  erősödő 
fénnyel
• Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 192 l
• Fagyasztó nettó űrtartalma: 61 l
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Márkanév Electrolux
Modellnév ENT8TE18S3
Szín fehér
Vezérlőegység helye Top
Kezelőpanel típusa Touch electronic control
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 -
Fagyasztórekeszek száma 3 széles fiók
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 63

 Magasság (mm)  1772
Szélesség (mm)  546
Mélység (mm) 549
Energiaosztály E
Teljes térfogat (l) 256
Hűtőrész teljes térfogata (l) 193.7
Fagyasztórekeszek teljes térfogata (l) 62.4
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 34

Visszamelegedési idő (óra) 9.5
Klíma osztály SN-N-ST-T
Éves energiafogyasztás (kWh) 216
Fagyasztási kapacitás (kg/24óra) 7

Product Specification
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