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

ExtraChill fiók: felvágottakhoz és sajtokhoz
Ebben a fiókban alacsonyabb a hőmérséklet a hűtő többi részéhez képest, így 
ideális felvágottak és sajtok frissen tartására.

Elegancia és dizájn
Elegáns, letisztult dizájn és a prémium anyaghasználat: kevés olyan konyha 
van, ahol ne mutatna jól.

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.

Állandó hőmérséklet és páratartalom
Nem csak a hőmérsékletet állítja vissza az ajtó kinyitása után, de a hűtő 
minden sarkába eljutattja a hideg levegőt. Hatékonyabban megőrzi az ételek 
frissességét.

Cooling 360°: a sokáig friss alapanyagok garanciája
A folyamatos légkeringetés állandó hőmérsékletet biztosít, így őrzi az ételek 
tápanyagtartalmát és frissességét. A prémium rozsdamentes acél hátlap segíti 
a gyors visszahűlést azután, hogy kinyílt az ajtó.

Product Benefits & Features

• 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
• Dual Control rendszer: külön vezérelhető hűtő és fagyasztótér
• Hűtő polcok: 3 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Hűtő fiókok: 1 db széles, fém burkolat
• Speciális hűtő fiókok: Extra Chill
• Fagyasztó fiókok: 2 széles + 1 keskeny fiók,átlátszó műanyag
• Hűtőtér világítás:  LED,  oldalt
• Ajtónyitás: jobbra, szerviz által megfordítható
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 208 l
• Fagyasztó nettó űrtartalma: 94 l
• Állítható lábak
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Márkanév Electrolux
Modellnév LNT7ME32M1
Szín Fekete + Matt üveg
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 263
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 42
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye ajtó mögött
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló
Hűtőtér technológia dinamikus hűtés
Fagyasztótér technológia NoFrost,
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 208
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 94
0C zóna űrtartalma (l) 22
Ventilátor 360 metál panel
Világítás  LED,  oldalt
Gyorsfagyasztás igen, auto visszaállítással
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Fagyasztórekeszek száma 2 széles + 1 keskeny fiók
Nettó súly (kg) 69
 Magasság (mm)  1860
Szélesség (mm)  595

Mélység (mm) 662

Product Specification
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