
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. 

Biztonsági üvegből készült polcok
A hűtőszekrény polcai a tartósságáról ismert biztonsági üvegből készülnek. Ha 
pedig véletlenül valami kiborulna, nedves ruhával könnyen letörölhető. 

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
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Mechanikus vezérlés
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérsékelt a hűtőtér minden szintjén
• Fagyasztótér típusa: 3 csillagos
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Hűtő polcok: 3 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Zöldségtároló fiók(ok):1 db széles
• Tojástartó: 1 db 6 tojásos
• Hűtőtér világítás: LED
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 208 l
• **** -os fagyasztótér nettó űrtartalma: 18 l 
• Lábak, görgők:  állítható lábak,  elöl 
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Márkanév Electrolux
Modellnév LRB1AF23W
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 215
Klímaosztály SN-N-ST
Zajszint (dBA) 40
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 213
Frissentartó rekesz nettó űrtartalma (l) 0
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) 18
Kezelőpanel típusa mechanikus
Vezérlőegység helye belső
Lábak, görgők  állítható lábak,  elöl
Fogantyú típusa Bluefire
Ajtónyitás jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Nincs
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás nincs
Hűtőpolcok 3 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -

Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 41.5

 Magasság (mm)  1250
Szélesség (mm)  550
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