
Nagyobb mennyiségek tárolása kényelmesen
A teljes szélességű, átlátszó zöldségesrekeszben a nagyobb méretű vagy 
hosszúkás alakú élelmiszerek is könnyen elférnek. Így bátran vásárolhat, 
tudva, hogy a hűtőben megfelelő méretű hely áll rendelkezésre. 

Négycsillagos fagyasztórekesz a hűtőben 
A hűtőszekrény négycsillagos mélyhűtő rekeszében 
akár -18 ºC-on is tárolhatja élelmiszereit. Hatékony 
fagyasztás a hűtőn belül! 

Elektronikus vezérlés
Az elektronikus vezérlővel állíthatja a fagyasztó belső hőmérsékletét és egyéb 
funkciókat, az LCD kijelző pedig mindig pontos visszajelzést ad.

Az OptiSpace tágas teret nyújt az élelmiszerek tárolására
Nagy méretű hűtőszekrényünk tökéletes megoldást kínál a családok számára: 
tárolási lehetőségek széles skálája mind a polcokon, mind a polcok között. De 
ha mégis kevésnek bizonyulna a hely, a frissen tartó, a hűtő- és a 
fagyasztórekesz könnyen eltávolítható, hogy a különleges igényeknek is 
megfeleljen.

Végtelen tárolási lehetőség
Mindig van hely az élelmiszerek számára az OptiSpace segítségével. Sokféle 
lehetőség segítségével egyszerűen kialakítható a nagyobb darabok számára 
szükséges hely. De ha még többre van szükség, a fiókokat is kiveheti.

Product Benefits & Features

• Hűtő színe: fehér
• Slide door (csúszkapántos), teljesen beépíthető
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Elektronikus vezérlés digitális kijelzővel
• Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Az Action Cool (intenzív hűtés) funkció gondoskodik a kívánt hűtési 
hőmérséklet gyors eléréséről
• Hűtő polcok: 2 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Zöldségtároló fiók(ok):1 db széles
• Tojástartó: 1 db 6 tojásos
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  LED,  oldalt
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 109 l
• **** -os fagyasztótér nettó űrtartalma: 14 l 
• 880 mm beépítési magasság

Beépíthető hűtőszekrény, A+
LFB2AF88S
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Márkanév Electrolux
Modellnév LFB2AF88S
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 186
Klímaosztály SN-N-ST
Zajszint (dBA) 37
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 110
Frissentartó rekesz nettó űrtartalma (l) 0
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) 15
Kezelőpanel típusa elektronikus
Vezérlőegység helye belső
Fogantyú típusa -
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Van
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás nincs
Hűtőpolcok 2 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 31.62
 Magasság (mm)  873

Product Specification

Beépíthető hűtőszekrény, A+
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