
Könnyű beállítás az elektronikus kettős érintésvezérléssel
Az elektronikus kettős érintésvezérlésnek köszönhetően soha nem kell 
találgatnia, mi történik a hűtőszekrény belsejében. Könnyen kezelheti a 
különféle funkciókat, és egyetlen érintéssel beállíthatja a hűtőszekrény és a 
fagyasztó pontos értékeit.

Extra tárolás - ExtraZone
Élelmiszereit elkülönítve tárolhatja az ExtraZone fiók segítségével. Így mindig 
rendet tarthat, és könnyen megtalálja a szükséges hozzávalókat. 

TwinTech: ideális környezetet teremt, amelyben az 
élelmiszerek nem száradnak ki
A TwinTech technológiánk megőrzi az élelmiszerek 
vásárláskori frissességét. A fagyasztó körül cirkuláló 
levegőt elkülöníti a hűtőtér levegőjétől, így azok 
páratartalom és a hőmérséklet szintje állandó marad. 
Tökéletes környezetet teremt, amelyben az 
élelmiszerek nem száradnak ki.

10 év garancia a kompresszorra
A garancia fedezi a kiszállás, szállítás, gázeltávolítás 
és újratöltés, illetve az általános karbantartás során 
felmerülő költségeket.

Tökéletes tárolási rugalmasság – MultiSpace
A MultiSpace hűtők magasabbak az átlagosnál, ezért több élelmiszer tárolását 
teszik lehetővé. Térmegoldásaik segítségével belső elosztásuk változatos 
módon, az igényeknek megfelelően alakítható, így sokkal rugalmasabb és 
rendezettebb környezetet teremtenek az ön számára.

Forradalmi térkihasználás, fokozott ízélmény
Bemutatkozik a tökéletes szuperhős. A 800-as MultiSpace hűtő-fagyasztó a 
standard modelleknél sokkal nagyobb teret biztosít, és okos megoldásai révén 
rugalmasabb elhelyezést tesz lehetővé az élelmiszerek frissen tartásához.

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, üvegpolc, elöl-hátul szegéllyel 
• Speciális hűtő fiókok:  1 nagy kihúzható fiók átlátszó előlappal, Fully 
extandable
• 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: 213 l
• Fagyasztó nettó űrtartalma: 60 l

Beépíthető alulfagyasztós kombi hűtő, NoFrost
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Márkanév Electrolux
Modellnév LNS9TE19S
Szín fehér
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 235
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 36
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye tető
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló
Hűtőtér technológia statikus
Fagyasztótér technológia NoFrost
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 213
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) 65

 Magasság (mm)  1884
Szélesség (mm)  548
Mélység (mm) 549

Product Specification
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