
10 év garancia a kompresszorra
A garancia fedezi a kiszállás, szállítás, gázeltávolítás és újratöltés, illetve az 
általános karbantartás során felmerülő költségeket.

ExtraChill fiók: felvágottakhoz és sajtokhoz
Ebben a fiókban alacsonyabb a hőmérséklet a hűtő többi részéhez képest, így 
ideális felvágottak és sajtok frissen tartására.

TwinTech: ideális környezetet teremt, amelyben az élelmiszerek nem 
száradnak ki
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 élelmiszerek nem száradnak ki.

MultiFlow technológia: egyenletes hűtés
A MultiFlow technológia egyenletes hűtést biztosít a teljes hűtőtérben. Óvja az 
alapanyagokat a kiszáradástól, hog azok tovább frissek maradjanak.

Tárolás igény szerint – CustomFlex® 
A CustomFlex® rendszer lehetővé teszi a hűtőtér egyéni elrendezését. Az 
ajtóbelső rekeszei mozgathatók és eltérő méretűek, így egyéni igény szerint 
alakítható ki a tárolótér. Sőt, mivel a rekeszek ki is vehetők, még 
egyszerűbben hozzáférhetők.

CustomFlex®: variálható belső tér
A CustomFlex® hűtő-fagyasztóban minden hozzávalónak megvan a helye. 
Testreszabható rekeszei az Ön igényeinek megfelelően áthelyezhetők a hűtő 
ajtajában. Legyen szó akár egy köteg spárgáról vagy dobozos áfonyáról, 
minden kényelmesen elhelyezhető. A rekeszek akár ki is vehetők.

Product Benefits & Features

• Automatikus leolvasztás a hűtőben
• Automatikus leolvasztás a fagyasztóban
• Az Action Cool (intenzív hűtés) funkció gondoskodik a kívánt hűtési 
hőmérséklet gyors eléréséről
• Az Action Freeze (gyorsfagyasztás) funkció gyorsan lefagyasztja az ételt, így 
megőrzi a vitaminokat és az ízt
• VAKÁCIÓ funkció: 14 fokon tartja a hűtőteret hosszabb távollét esetén, így 
megakadályozza a szag és penészképződést és alacsonyan tartja az 
energiafogyasztást
• Magas hőmérséklet riasztás: hang és kijelzés
• Dual Control rendszer: külön vezérelhető hűtő és fagyasztótér
• Hűtő polcok: 3 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Hűtő fiókok: 1 db széles, fém burkolat
• Speciális hűtő fiókok: Extra Chill
• Fagyasztó fiókok: 2 széles + 1 keskeny fiók,átlátszó műanyag
• Hűtőtér világítás: tetőpanelen, LED
• Ajtónyitás: jobbra, szerviz által megfordítható
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 244 l
• Fagyasztó nettó űrtartalma: 94 l
• Állítható lábak
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Márkanév Electrolux
Modellnév LNC7ME34W1
Szín fehér
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 274
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 42
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye ajtó mögött
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló
Hűtőtér technológia dinamikus hűtés
Fagyasztótér technológia NoFrost,
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 244
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 94
0C zóna űrtartalma (l) 22
Ventilátor MultiFlow légkeringtetés
Világítás tetőpanelen, LED
Gyorsfagyasztás igen, auto visszaállítással
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 Specification
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