
EJ2802AOW2 Combi Top

Skladování v chladu s nízkou spotřebou energie u
spotřebiče se špičkovým výkonem
S třídou energetické účinnosti A++ v sobě tento
spotřebič kombinuje skvělý výkon a velmi nízkou
spotřebu energie.

Na nové poličky uskladníte potraviny bez omezení

Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste
mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního
prostoru.

Spotřebič SpacePlus® nabízí mnohem víc

SpacePlus® nabízí maximální vnitřní kapacitu při
standardních kuchyňských rozměrech k pohodlnému
uložení celého nákupu.

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 50 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 209 (l)•
Velmi tichá: jen 40 dB•
Automatické odmrazování•
Osvětlení mrazáku:•
Osvětlení chladničky: LED žárovka•
Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Poličky mrazáku: 1, Drátěné•
Šuplíky chladničky: 1 plná šířka ,
průhledný plast

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1590 x 545 x 604

•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Barva : Bílá•
Počet kompresorů : 1•
Příkon (W) : 125•
Ovládání : Mechanické•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Energie : Energy supply•
Značka : Electrolux•
Model : EJ2802AOW2•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kategorie výrobku : Chladnička s mrazničkou•
Energetická třída : A++•
Spotřeba el.energie (W/h) : 0.542•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 197•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 209•
Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0•
Čistý objem mrazáku (l) : 50•
Technologie zchlazování : Statická•
Akumulační doba (h) : 20•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 3•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 1590•
Šířka (mm) : 545•
Hloubka (mm) : 604•
Výška balení (mm) : 1630•
Šířka balení (mm) : 595•
Hloubka balení (mm) : 665•
Čistá hmotnost (kg) : 46.95•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543335862•
Kód produktu (PNC) : 920 241 129•
Barva : Bílá•
Barva : Bílá•
Subgroup : 1501•

Popis výrobku

Electrolux920 241 129


