
Fiók szabályozható páratartalommal
A zöldséges fiók szellőzőnyílásának lezárásával ideális környezetet teremthet 
a fűszernövények és a leveles zöldségek számára. Ha pedig kinyitja, akkor 
tárolhat benne bármi mást. Kényelem és rugalmas használat.

Divatos és elegáns sima ajtódizájn
A hűtő első osztályú megjelenése révén tökéletes kiegészítője bármely 
modern konyhának. Letisztult vonalainak és teljesen sima felületének 
köszönhetően illeszkedik a többi készülék és a konyhapult felületéhez. Rejtett 
alsó fogantyúi szintén hozzájárulnak eleganciájához. 

Elektronikus vezérlés
Az elektronikus vezérlővel állíthatja a fagyasztó belső hőmérsékletét és egyéb 
funkciókat, az LCD kijelző pedig mindig pontos visszajelzést ad.

Ételei tovább maradnak ízletesek
Egyenletes hűtést biztosít az egész hűtőtérben és megvédi az élelmiszereket 
a kiszáradástól, így az ételek és az alapanyagok tökéletesen frissek 
maradnak. 

MultiFlow technológia: egyenletes hűtés
A MultiFlow technológia egyenletes hűtést biztosít az egész hűtőtérben és védi 
az élelmiszereket a kiszáradástól, így az ételek és az alapanyagok tökéletesen 
frissek maradnak.

Product Benefits & Features

• Hűtő színe: fehér
• 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
• Tojástartó: 2 db 8 tojásos
• Hűtőtér világítás: -
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 358 l
• Nulla fokos zóna nettó kapacitása
• Lábak, görgők: állítható lábak 
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Márkanév Electrolux
Modellnév LRT5MF38W0
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 169
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 41
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 404
Frissentartó rekesz nettó űrtartalma (l) 22
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) 0
Kezelőpanel típusa érintőkapcsoló
Vezérlőegység helye ajtó mögött
Lábak, görgők állítható lábak
Fogantyú típusa Beépített fogantyú
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) 64

 Magasság (mm)  1860
Szélesség (mm)  595
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