
Könnyű beállítás az elektronikus kettős érintésvezérléssel
Az elektronikus kettős érintésvezérlésnek köszönhetően soha nem kell 
találgatnia, mi történik a hűtőszekrény belsejében. Könnyen kezelheti a 
különféle funkciókat, és egyetlen érintéssel beállíthatja a hűtőszekrény és a 
fagyasztó pontos értékeit.

Letisztult, szögletes ajtó
A szögletes, modern vonalvezetésű ajtó minden konyhai stílushoz tökéletesen 
illeszkedik.

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.

Kiváló tárolási rugalmasság a MultiSpace 
segítségével
A MultiSpace hűtőszekrény magasabb a szokásos 
kivitelnél, így több hely van az ételei tárolására. Több 
tároló megoldással van lehetőség a belső tér 
testreszabására, hogy megfeleljen az Ön igényeinek.

Forradalmi térkihasználás, fokozott ízélmény
A MultiSpace hűtőszekrény több helyet kínál, mint a szokásos modellek, és 
intelligens tárolási megoldásokkal szolgál, amelyek rugalmas módon 
biztosítják az összetevők frissességét, ennek köszönhetően mindig van hely 
az ételeinek.

Product Benefits & Features

• Elektronikus hőmérséklet vezérlés ajtóra szerelt LCD kijelzővel
• Twist&Serve jég adagoló
• 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 kerettel 
• Hűtő fiókok: 1 db széles, átlátszó műanyag
• Speciális hűtő fiókok: Extra Chill
• Fagyasztó fiókok: 2 széles fiók,átlátszó műanyag
• Hűtőtér világítás: tetőpanelen, LED
• Ajtónyitás: jobbra, szerviz által megfordítható
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 309 l
• Fagyasztó nettó űrtartalma: 128 l
• Állítható lábak

Közepes Alulfagyasztó NoFrost, CustomFlex ajtó,
LNT7MF46X2

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEERF190PA00022.jpg


Márkanév Electrolux
Modellnév LNT7MF46X2
Szín szürke+inox ajtó
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 409
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 43
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye ajtó
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló
Hűtőtér technológia dinamikus hűtés
Fagyasztótér technológia NoFrost,
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 309
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 128
0C zóna űrtartalma (l) 24
Ventilátor MultiFlow légkeringtetés
Világítás tetőpanelen, LED
Gyorsfagyasztás igen, auto visszaállítással
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Fagyasztórekeszek száma 2 széles fiók
Nettó súly (kg) 88.5
 Magasság (mm)  1920
Szélesség (mm)  700

Mélység (mm) 712
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