
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.

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.

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.

Kevesebb leolvasztás - LowFrost
Ez a beépített rendszer olyan hőmérsékletet tart fenn a fagyasztótérben, 
amely megakadályozza a jegesedést. Jobb teljesítmény kevesebb 
karbantartással!

Gyorsabb visszahűtés
A ColdSense funkció minden apró hőmérsékelt változásra reagál és 40%-al 
gyorsabban éri el az optimális hőmérsékletet. Így az ételek tovább maradnak 
frissek.

ColdSense - hőmérséklet szabályozás
A ColdSense funkcióval a hűtő 40%-al gyorsabban hűl le minden ajtónyitás 
után - ezzel védve az ételek állagát és ízét.

Product Benefits & Features

• Slide door (csúszkapántos), teljesen beépíthető
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérséklet a hűtőtér minden szintjén
• Automatikus leolvasztás a hűtőben
• Az Action Freeze (gyorsfagyasztás) funkció gyorsan lefagyasztja az ételt, így 
megőrzi a vitaminokat és az ízt
• Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelző
• Hűtő polcok: 4 teljes szélességű, üvegpolc, elöl-hátul szegéllyel 
• Hűtő fiókok: 2 db normál, átlátszó műanyag
• Fagyasztó fiókok: 3 széles fiók,átlátszó műanyag
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  belül, LED
• Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 195 l
• Fagyasztó nettó űrtartalma: 72 l
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Márkanév Electrolux
Modellnév LNT3FF18S
Szín fehér
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 291
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 35
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye belső
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló
Hűtőtér technológia statikus
Fagyasztótér technológia LowFrost
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 195
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 72
0C zóna űrtartalma (l) 0
Ventilátor Van
Világítás  van, 1 db,  belül, LED
Gyorsfagyasztás igen, auto visszaállítással
Széles zöldségtároló fiók -
Keskeny zöldségtároló fiók 2 db normál
Fagyasztórekeszek száma 3 széles fiók
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 54

 Magasság (mm)  1772

Szélesség (mm)  548
Mélység (mm) 549

Product Specification
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