
ENN2852ACW Combi Bottom

Az Ön alapanyagai, kívánsága szerint elrendezve

A 600 CustomFlex® hűtő-fagyasztóban minden
hozzávalónak megvan a helye. Testreszabható
rekeszei ön igényeinek megfelelően áthelyezhetők a
hűtő ajtajában. Legyen szó akár egy köteg spárgáról
vagy dobozos áfonyáról, minden kényelmesen

CustomFlex® variálható belső tér

Tökéletesen testre szabható belső tér a CustomFlex®
segítségével

TwinTech: akár 7 napig friss élelmiszerek

A TwinTech technológiánk megőrzi az élelmiszerek
vásárláskori frissességét. A fagyasztó körül cirkuláló
levegőt elkülöníti a hűtőtér levegőjétől, így azok
páratartalom és a hőmérséklet szintje állandó marad.
Tökéletes környezetet teremt, amelyben az

More Benefits :
A DynamicAir funkció a hőmérsékletet állandó értéken tartja, így megóvja az
ételt a kiszáradástól.

•

A NoFrost megakadályozza a jégképződést a fagyasztóban.•

A rekesz levegőjének páratartalma szabályozható az étel frissességének
megőrzéséhez.

•

Features :

Slide door (csúszkapántos), teljesen
beépíthető

•

http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBVL12PC000002.png

•

Ventilátoros hűtés: azonos hőmérséklet
a hűtőtér minden szintjén

•

Automatikus leolvasztás a hűtőben•
Automatikus leolvasztás a
fagyasztóban

•

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: 192 l•
Fagyasztó nettó űrtartalma: 61 l•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : ENN2852ACW•
Szín : fehér•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 228•
Zajszint (dBA) : 0•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : belső•
Kezelőpanel típusa : érintőkapcsoló•
Hűtőtér technológia : statikus•
Fagyasztótér technológia : No frost (jegesedésmentes) hűtés•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 192•
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 61•
0C zóna űrtartalma (l) : 0•
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) : 58•
 Magasság (mm) : 1772•
Szélesség (mm) : 540•
Mélység (mm) : 549•

Product Description :
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