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Csúcskategóriás készülék alacsony működtetési
költséggel
Az A++ energiaosztályú hűtőkészülékekben a
kimagasló teljesítmény alacsony energiafogyasztással
párosul.

Intelligens FreeStore®: a pakolás szabadsága -
bárhogyan bepakolhatja a friss élelmiszereket.
Kedve szerint pakolhatja be az élelmiszereket a
hűtőbe - ahogyan csak akarja. Tökéletesen frissek
maradnak, mert az intelligens FreeStore® rendszer
egyenletes hűtést biztosít az egész hűtőtérben.

A készülék minden sarkába benézhet a modern
LED világításnak köszönhetően.
A LED világítás mellett látni fogja mi minden van a
hűtőjében. Az energiatakarékos világítás rendkívül
hatékony.

More Benefits :
A gyorsfagyasztás funkció megőrzi az élelmiszerek vitamintartalmát, állagát
és zamatát

•

Easier and quicker to defrost with LowFrost technology•

Features :

Slide door (csúszkapántos), teljesen
beépíthető

•

Ventilátoros hűtés: azonos hőmérséklet
a hűtőtér minden szintjén

•

Automatikus leolvasztás a hűtőben•
Az Action Freeze (gyorsfagyasztás)
funkció gyorsan lefagyasztja az ételt,
így megőrzi a vitaminokat és az ízt

•

Hűtő polcok: 4 teljes szélességű ,
üvegpolc, elöl-hátul szegéllyel

•

Hűtő fiókok: 2 db normál , átlátszó
műanyag

•

Fagyasztó fiókok: 3 széles fiók ,
átlátszó műanyag

•

Hűtőtér világítás: van, 1 db, LED, oldalt•
Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható•
Hűtőtér nettó űrtartalma: 202 l•
Fagyasztó nettó űrtartalma: 75 l•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : ENN2812AOW•
Termékkód (PNC) : 925 503 089•
Szín : fehér•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 233•
Zajszint (dBA) : 36•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : belső•
Vezérlés : érintőkapcsoló•
Hűtőtér technológia : statikus•
Fagyasztótér technológia : low frost•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 202•
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 75•
Ventilátor : Van•
Világítás : van, 1 db, LED, oldalt•
Gyorsfagyasztás : igen, auto visszaállítással•
Széles zöldségtároló fiók : -•
Keskeny zöldségtároló fiók : 2 db normál•
Fagyasztórekeszek száma : 3 széles fiók•
Nettó súly (kg) : 54•
 Magasság (mm) : 1772•
Szélesség (mm) : 540•
Mélység (mm) : 549•

Product Description :

Beépíthető kombi hűtő
A++ energiaosztállyal és
statikus hűtési
rendszerrel
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