
ERF3307AOX Refrigerator

Használja ki a SpacePlus® készülék extra
képességeit
A SpacePlus® a legnagyobb belső kapacitást kínálja
szabványos külső méretek mellett, így Ön minden
bevásárlás után könnyen be tudja pakolni az
élelmiszereket.

A hűtőtér gyors és megbízható lehűtése a
bevásárlás funkcióval
A bevásárlás funkció villámgyorsan lehűti a hűtőteret,
miután az ajtó hosszabb ideig nyitva maradt – például,
amikor kipakolja a nagybevásárlás "eredményét".

Praktikus, helytakarékos palacktartó

Ez a helytakarékos palacktartó praktikusan megbújik
az üvegpolc alatt, és akár öt palack számára is kellő
helyet biztosít, minimális térfoglalással.

More Benefits :
Teljes szélességű, átlátszó fiók, melyben a hosszúkás zöldségek is elférnek.•

Rozsdamentes acél kivitel, hogy jól mutasson konyhájában•

 LED világítás - jól átlátható a hűtőtér•

Features :

Hűtő színe: ezüst oldalak+inox ajtó•
Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható•
Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel•
Automatikus leolvasztás a hűtőtérben•
Az Action Cool (intenzív hűtés) funkció
gondoskodik a kívánt hűtési
hőmérséklet gyors eléréséről

•

Hűtő polcok: 4 teljes szélességű ,
üvegpolc szegéllyel

•

Zöldségtároló fiók(ok): 1 db széles•
Palacktartó polc•
Tojástartó: 1 db 6 tojásos•
Hűtőtér világítás: LED•
Hűtőtér nettó űrtartalma: 314 l•
Lábak, görgők: állítható lábak, hátsó fix
görgők

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : ERF3307AOX•
Termékkód (PNC) : 925 041 763•
Szín : ezüst oldalak+inox ajtó•
Hűtőtér technológia : statikus•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A+•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 139•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Zajszint (dBA) : 39•
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) : 317•
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) : 0•
Vezérlés : érintőkapcsoló•
Vezérlőegység helye : ajtó mögött, top panel•
Lábak, görgők : állítható lábak, hátsó fix görgők•
Fogantyú típusa : Hosszú, műanyag•
Ajtó : jobboldali és megfordítható•
Intenzív hűtés : Van•
Magas hőmérséklet-riasztás : nincs•
Ajtóriasztás : nincs•
Hűtőpolcok : 4 teljes szélességű•
Hűtőpolcok típusa : üvegpolc szegéllyel•
Széles zöldségtároló fiók : 1 db széles•
Keskeny zöldségtároló fiók : -•
Nettó súly (kg) : 53.094•
 Magasság (mm) : 1544•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 668•

Product Description :

Extra csendes
nagyméretű
hűtőszekrény A+
energiaosztállyal és
elektronikus vezérléssel,
gyornyitó kilinccsel


