
EUN1000AOW Freezer

Defrost less often

Thanks to the integrated LowFrost system, time spent on defrosting this freezer
is kept to a minimum. So that you always can use it’s full capacity to store your
favorite ingredients.

A frissesség legjava a fagyasztóból

A gyorsfagyasztás funkció gyorsabban fagyasztja le a
friss élelmiszereket, így azok megőrzik a vitaminokat,
állagukat és ízüket - mindent ami jó és egészséges.

Tegye fagyasztott ételeit áttekinthetőbbé és
elérhetőbbé
Ezek a fiókok átlátszó előlappal rendelkeznek, így
gyorsan megtalálhatja, amit keres. És ha a fiókot
szeretné kivenni és máshová tenni, jó szolgálatot tesz
a praktikus fogantyú.

More Benefits :
Magas-hőmérséklet riasztás fény- és hangjelzéssel•

Features :

Teljesen beépíthető slide-door
(csúszkapántos) fagyasztó

•

Manuális leolvasztás•
Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható•
Fagyasztó fiókok: 4 széles fiók ,
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

•

Extra csendes: csupán 35 dB•
Jégkaparó - tartozék•
Fagyasztó rekesz nettó űrtartalma: 98 l•
Klíma osztály: SN-N-ST-T•
Elektronikus szabályozás•
Éves energia fogyasztás: 200 kWh•
Fagyasztó kapacitás(kg/24h): 10•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EUN1000AOW•
Termékkód (PNC) : 933 033 707•
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) : 99•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A+•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 200•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Fagyasztórekeszek száma : 4 széles fiók•
Fagyasztórekesz típusa : átlátszó műanyag•
Jégkocka tartó, fagyasztó tálca : 1 db jégkocka tartó•
Fagyasztórekesz lenyitható ajtóval : -•
Vezérlés : elektronikus•
Gyorsfagyasztás : igen, auto visszaállítással•
Gyorsfagyasztás kijelző : sárga fény•
Magas hőmérséklet-riasztás : fényriasztás, hangriasztás
kikapcsolással

•

Zajszint (dBA) : 35•
Fagyasztási kapacitás (kg/24h) : 10•
Hőmérséklet-emelkedési idő (h) : 20•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Nettó súly (kg) : 34.05•
 Magasság (mm) : 873•
Szélesség (mm) : 540•
Mélység (mm) : 549•

Product Description :

Beépíthető extra
csendes
fagyasztószekrény 4
fagyasztófiókkal
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