
EC2201AOW Truhlicová mraznička

Technologie SpacePlus® umožňuje maximální
využití cenného prostoru
Díky jedinečnému kondenzátoru této truhlicové
mrazničky SpacePlus® můžete maximálně využít její
prostor. Mraznička je o 30 cm užší než ostatní, ale to
v žádném případě negativně neovlivňuje její vnitřní
kapacitu.

Energetická úspornost A+

Porovnáte-li váš starý spotřebič se spotřebičem
energetické třídy A+, zjistíte, že ušetříte na výdajích
za energii.

Buďte si jisti, že všechny potraviny jsou
skladovány při správné teplotě
Není třeba se obávat stoupající teploty uvnitř
mrazničky. Systém výstrahy vysoké teploty upozorní
vizuálně výstražnou kontrolkou a zvukovou výstrahou.

Další benefity
Kondenzátor nezpůsobuje kondenzaci ani rez a má nižší spotřebu energie•

Specifikace

Kontrolní panel se třemi světelnými
indikátory

•

Způsob ovládání: Elektro - mechanické•
Vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř
mrazáku pro snadné otevírání

•

Manuální odmrazování•
Zvukové a vizuální upozornění při
vysoké teplotě

•

Vnitřní osvětlení•
Vybavení koši: 2 drátěné bílé•
Nožičky / kolečka: Kolečka•
Uzamykatelné víko•
Skrytý štítový kondenzátor - úspora
místa

•

Odtokový systém pro odmrazování•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 868
x 806 x 665

•

Technické specifikace

Design : Design•
Barva : Bílá•
Hrubý objem mrazáku (l) : 213•
Čistý objem mrazáku (l) : 210•
Chladivo : R600a•
Energie : Energy supply•
Značka : Electrolux•
Model : EC2201AOW•
Kategorie výrobku : Truhlicový mrazák•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Příkon (W) : 80•
Energetická třída : A+•
Energetická třída podle EU : No•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 227•
Technologie zchlazování : Statická•
Akumulační doba (h) : 28•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 14•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 42•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 868•
Šířka (mm) : 806•
Hloubka (mm) : 665•
Čistá hmotnost (kg) : 42.41•
Výška balení (mm) : 900•
Šířka balení (mm) : 825•
Hloubka balení (mm) : 755•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543173877•
Kód produktu (PNC) : 920 672 605•
Barva : Bílá•
Barva : White•

Popis výrobku

Truhlicový mrazák. 210
lit., 86,8x79,5x66,5cm,
A+, elektromechanické
ovl.


