
Érintőkapcsolós vezérlés
Az érintőkapcsolós kezelőfelületen pontosan beállíthatja a megfelelő 
hőmérsékletet, és be- vagy kikapcsolhatja az extra funkciókat.

MaxiBox fagyasztófiók 
Az extra nagy MaxiBox fagyasztófiókban elférnek a nagyobb élelmiszerek, 
akár egy egész kacsa is. Kényelmesen bepakolhat több hétre elegendő ételt is.

Gyorsfagyasztás funkció
Aktiválásával a fagyasztó gyorsan lefagyasztja a 
bepakolt friss élelmiszereket és ételeket. Olyankor 
érdemes bekapcsolni, ha nagyobb mennyiségű ételt 
pakol egyszerre a fagyasztóba.

NoFrost rendszer - nincs több leolvasztás
A NoFrost rendszer gondoskodik róla, hogy ne rakódjon 
le a jég a fagyasztóban. Így nem kell foglalkoznia a 
fagyasztó leolvasztásával. Higiénikusabb, 
kényelmesebb, energiát és helyet spórol Önnek.

No Frost rendszer
Megakadályozza a fagyasztó jegesedését, így többé nem kell a leolvasztással 
bajlódnia. 

Product Benefits & Features

• NO FROST fagyasztó automata leolvasztással
• Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható
• Fagyasztó fiókok: 1 széles, 2 maxi, 1 keskeny fiók, átlátszó műanyag
• Lehajtható rekesz(ek):  2 db,  átlátszó műanyag
• Az Action Freeze (gyorsfagyasztás) funkció gyorsan lefagyasztja az ételt, 
megőrzi a vitaminokat és az ízt
• Gyorsfagyasztsá funkció - automatikus visszaállással normál működésre
• Magas hőmérséklet riasztás: hang és kijelző
• Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelző
• Fagyasztó rekesz nettó űrtartalma: 180 l
• Lábak, görgők:  állítható lábak,  hátsó fix görgők
• Klíma osztály: SN-N-ST-T 
• Fagyasztó kapacitás(kg/24h): 20 
• Fagyasztó szín/design: fehér 
• Zajszint: csak 42 dB 
• Visszamelegedési idő (h): 11 
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Márkanév Electrolux
Modellnév LUT5NF20W
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 258
Klímaosztály SN-N-ST-T
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) 224
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 180
Fagyasztórekeszek száma 1 széles, 2 maxi, 1 keskeny fiók
Fagyasztórekesz típusa átlátszó műanyag
Fagyasztórekesz lenyitható ajtóval  2 db,  átlátszó műanyag
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló
Gyorsfagyasztás igen, auto visszaállítással
Gyorsfagyasztás kijelző LCD (piktogram)
Magas hőmérséklet-riasztás  fényriasztás,  hang
Zajszint (dBA) 42
Fagyasztási kapacitás (kg/24h) 20
Hőmérséklet-emelkedési idő (h) 11
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Nettó súly (kg) 65.29
 Magasság (mm)  1550

Product Specification
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