
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.

Az OptiSpace tágas helyet kínál a zöldségeknek
OptiSpace funkciós hűtőszekrényünk tárolási lehetőségek széles skáláját 
kínálja mind a polcokon, mind a polcok között. Ha pedig még több helyre lenne 
szüksége, a fiókok könnyen kivehetők az Ön konkrét igényeinek megfelelően.

Hűtőbeállítás elektronikus kezelőfelülettel
Az elektronikus kezelőfelület lehetővé teszi a hűtőszekrény beállításainak 
megadását és belső hőmérséklet beállítását

LED belső világítás
A hűtő belsejében LED világítás található.

Egyenletes hűtés a DynamicAir funkciónak köszönhetően
A DynamicAir funkció gondoskodik arról, hogy a hűtőtérben a hőmérséklet 
azonos szinten maradjon. A rendszer a hűtött levegőt keringeti, ami azt is 
jelenti, hogy az ételek ajtónyitáskor is védve vannak a felmelegedés ellen.

Mindig stabil, alacsony hőmérséklet
A DynamicAir technológia egyenletesen keringteti a levegőt a hűtőtérben, 
hogy mindenhol egyenletes legyen a hőmérséklet. Az alapanyagok így 
megőrzik eredeti formájukat és nem száradnak ki.

Product Benefits & Features

• Hűtő színe: fehér
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Az Action Cool (intenzív hűtés) funkció gondoskodik a kívánt hűtési 
hőmérséklet gyors eléréséről
• Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelzés
• Hűtő polcok: 5 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Zöldségtároló fiók(ok):1 db széles
• Tojástartó: 1 db 6 tojásos
• Hűtőtér világítás: LED
• Lábak, görgők:  állítható lábak,  hátsó fix görgők 
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Márkanév Electrolux
Modellnév LRB1DE33W
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) 0
Kezelőpanel típusa elektronikus
Vezérlőegység helye Top
Lábak, görgők  állítható lábak,  hátsó fix görgők
Fogantyú típusa integrált
Ajtónyitás jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Van
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás hangjelzés és LCD (piktogram)
Hűtőpolcok 5 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 54.3

 Magasság (mm)  1550
Mélység (mm) 667
Szélesség (mm)  595
Energiaosztály E
Teljes térfogat (l) 309
Hűtőrész teljes térfogata (l) 309.1

Zajkibocsátási érték C
Zajszint dB(A) 38
Klíma osztály SN-N-ST-T
Éves energiafogyasztás (kWh) 112

Product Specification
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