
Biztonsági üvegből készült polcrendszer
A hűtő polc biztonsági üvegből készült, a különösen masszív polcrendszer a 
hagyományos üvegfajtákhoz képest kevésbé hajlamos a törésre. Ha pedig 
véletlenül valami kiborulna, a sima felületeknek köszönhetően az pillanatok 
alatt feltörölhető.

A két, félszélességű zöldségesfiókban egyszerűen tárolhatja az 
élelmiszereket
Ezentúl a nagyobb gyümölcsöket és a hosszabb zöldségfajtákat is igény 
szerint, gyorsan és egyszerűen elrendezheti a két, félszélességű 
zöldségesfióknak köszönhetően.

A fényes LED-világítás minden zugot elér.
Búcsút inthet a sötétségnek a hűtő belsejében, amely megnehezítette az 
élelmiszerek megtalálását. A beépített LED-ek lágy, egyenletes fénye biztosítja 
a megfelelő megvilágítást, és még energiahatékony is.

OptiSpace – nagyobb tárolótér
Ezt a nagyméretű hűtőszekrényt családok számára terveztük, számos 
praktikus tárolási lehetőséggel. A frissen tartó, a hűtő- és a fagyasztódoboz 
egyaránt könnyen kivehető és eltávolítható, így nagyobb tér alakítható ki az 
egyedi igények számára.

Több hely a nagyobb daraboknak
A Bright Series OptiSpace hűtőszekrénnyel tágas belső teret kap, ahol 
sütemények, és magas tárgyak, például palackok is elférnek. Könnyen 
eltávolítható polcokkal és fiókokkal több helyet foglalhat el.

Product Benefits & Features

• Hűtő színe: fehér
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Mechanikus vezérlés
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Hűtő polcok: 4 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Zöldségtároló fiók(ok):1 db széles
• Tojástartó: 1 db 6 tojásos
• Hűtőtér világítás: LED
• Nagyon csendes: csupán 39 dB 
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 314 l
• Lábak, görgők:  állítható lábak,  hátsó fix görgők 

Refrigerator

ZRAN32FW

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSSZRE190PA00003.jpg


Márkanév Zanussi
Modellnév ZRAN32FW
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 139
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 39
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 318
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) 0
Vezérlés mechanikus
Vezérlőegység helye belső
Lábak, görgők  állítható lábak,  hátsó fix görgők
Fogantyú típusa Ergonómikus,  függőleges
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Nincs
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) 49.79
 Magasság (mm)  1550
Szélesség (mm)  595

Mélység (mm) 635
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