
EN3885MOX Combi Bottom

A legfontosabb élelmiszerei, zamatosan megőrizve

A 700 NaturaFresh hűtő-fagyasztó rekeszben akár 0 °C-os hőmérséklet is
elérhető, amely ideális húsok és halak tárolásához. A hőmérséklet és a
páratartalom szabályozhatóságának köszönhetően tökéletes körülményeket
biztosít az alapanyagok minőségének megőrzéséhez. Így ön mindig olyan
ételeket fogyaszthat, amelyek a frissen vásárol áruk textúráját és zamatát

NaturaFresh – 0 °C-os rekesz a maximális ízmhatásért

Élvezze a NaturaFresh 0 °C-os rekesz nyújtotta tárolási kiválóságot!
Rendszerünk szabályozza a rekesz belső hőmérsékletét és páratartalmát, így
az élelmiszerek hosszabb ideig maradnak frissek. Igaz ez mind a
megjelenésükre, mind a textúrájukra és ízeikre.

Belül is rozsdamentes

A valódi rozsdamentes acél hátlap segít a hőmérséklet gyors visszaállításában
ajtónyitás után.

More Benefits :
A TwinTech hűtőrendszer megőrzi az élelmiszerek ízét és állagát.•

MultiFlow rendszer•

Elegáns, sík ajtó•

Features :
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•

Automatikus leolvasztás a hűtőben•
Automatikus leolvasztás a
fagyasztóban

•

VAKÁCIÓ funkció: 14 fokon tartja a
hűtőteret hosszabb távollét esetén, így
megakadályozza a szag és
penészképződést és alacsonyan tartja
az energiafogyasztást

•

Dual Control rendszer: külön
vezérelhető hűtő és fagyasztótér

•

Hűtő polcok: 3 teljes szélességű ,
üvegpolc szegéllyel

•

Hűtő fiókok: 1 db széles , átlátszó
műanyag

•

Fagyasztó fiókok: 2 széles + 1 keskeny
fiók , átlátszó műanyag

•

Hűtőtér világítás: LED, oldalt•
Ajtónyitás: jobbra, szerviz által
megfordítható

•

Hűtőtér nettó űrtartalma: 244 l•
Fagyasztó nettó űrtartalma: 94 l•
0°C-os zóna nettó űrtartalma: 0 l•
Állítható lábak•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EN3885MOX•
Szín : szürke+inox ajtó•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 274•
Zajszint (dBA) : 45•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : ajtó, elöl középen•
Kezelőpanel típusa : érintőkapcsoló•
Hűtőtér technológia : statikus•
Fagyasztótér technológia : No frost (jegesedésmentes) hűtés•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 244•
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 94•
0C zóna űrtartalma (l) : 22•
Ventilátor : MultiFlow légkeringtetés•
Világítás : LED, oldalt•
Gyorsfagyasztás : nincs•
Széles zöldségtároló fiók : 1 db széles•
Keskeny zöldségtároló fiók : -•
Fagyasztórekeszek száma : 2 széles + 1 keskeny fiók•
Nettó súly (kg) : 73.5•
 Magasság (mm) : 2010•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 650•

Product Description :


