
LED belső világítás
A hűtő belsejében LED világítás található.

Teljesen kihúzható fiók - egyszerű hozzáférés 
A zöldségfiók teljes egészében kihúzható. Bármire is legyen szüksége, így 
egyszerűbb az be- és a kipakolás is.

Egyszerűen szabályozható az elektronikus 
érintőgombokkal
Az elektronikus érintőgombok segítségével könnyedén 
hozzáfér a hűtőszekrény beállításaihoz és funkcióihoz, 
így a hőmérséklet az aktuális igényeinek megfelelően 
változtatható. Teljes kontroll, egyszerűen

Fiók szabályozható páratartalommal
A zöldséges fiók szellőzőnyílásának lezárásával ideális 
környezetet teremthet a fűszernövények és a leveles 
zöldségek számára. Ha pedig kinyitja, akkor tárolhat 
benne bármi mást. Kényelem és rugalmas használat.

Egyenletes hűtés a DynamicAir funkciónak köszönhetően
A DynamicAir funkció gondoskodik arról, hogy a hűtőtérben a hőmérséklet 
azonos szinten maradjon. A rendszer a hűtött levegőt keringeti, ami azt is 
jelenti, hogy az ételek ajtónyitáskor is védve vannak a felmelegedés ellen.

Mindig hűs, állandó hőmérséklet
A DynamicAir technológia a hűtőszekrény belső terében keringeti a levegőt, 
ezáltal állandó és egyenletes hőmérsékletet biztosít a hűtőtér minden 
szegletében. Így az élelmiszerek nem vesztik el sem formájukat, sem 
nedvességtartalmukat.

Product Benefits & Features

• Hűtő színe: fehér
• Slide door (csúszkapántos), teljesen beépíthető
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérsékelt a hűtőtér minden szintjén
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Az Action Cool (intenzív hűtés) funkció gondoskodik a kívánt hűtési 
hőmérséklet gyors eléréséről
• Hűtő polcok: 5 teljes szélességű, üvegpolc, elöl-hátul szegéllyel 
• Tojástartó: 2 db 6 tojásos
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  LED,  oldalt,  erősödő fénnyel
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 310 l
• 1780 mm beépítési magasság

Beépíthető hűtőszekrény, A++
ERS3DF18S
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Márkanév Electrolux
Modellnév ERS3DF18S
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 112
Klímaosztály SN-N-ST
Zajszint (dBA) 34
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 314
Frissentartó rekesz nettó űrtartalma (l) 0
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) 0
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló
Vezérlőegység helye belső
Fogantyú típusa -
Ajtónyitás jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Van
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás nincs
Hűtőpolcok 5 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc, elöl-hátul szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók -
Keskeny zöldségtároló fiók -
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 54

 Magasság (mm)  1772

Product Specification

Beépíthető hűtőszekrény, A++
ERS3DF18S
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