
EN3853MOW Chladnička kombinovaná s mrazákem

Beznámrazová mraznička, čerstvost z trhu v
chladničce
Užívejte si potravin, které jsou po 7 dnech čerstvé
jako z trhu, díky chladničce s mrazničkou 600
TwinTech®. Odděluje vzduch, který obíhá v
mrazničce, od vzduchu z chladničky, aby udržela
stálou hladinu vlhkosti a teploty. Dokonce brání tvorbě

S TwinTech i po 7 dnech čerstvé jako právě
přinesené z trhu
Oddělený systém chlazení vzduchu TwinTech udržuje
potraviny déle čerstvé. Cirkulace vzduchu probíhá v
chadničce a mrazničce zvlášť a tím se udržuje
konstantní hladina vlhkosti a teploty. Potraviny jsou
tak skladovány v dokonalém prostředí a chráněny

Stálý chlad s DynamicAir

DynamicAir zajišťuje udržování stabilní teploty uvnitř vaší chladničky. Funguje
na základě cirkulace chladného vzduchu, který chrání vaše potraviny před
ohřátím i při otevření dveří. Chytře a lépe chrání potraviny.

Další benefity
Zásuvka MaxiBox poskytuje místo i pro ty největší kusy potravin•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 91 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 258 (l)•
Hlučnost: 43 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Ventilátor pro cirkulaci vzduchu
zajišťuje rovnoměrnou teplotu

•

Funkce rychlého chlazení zajišťuje
rychlé dosažení požadované teploty

•

Funkce rychlého zmrazení•
Osvětlení chladničky: Integrated to
controls

•

Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Poličky mrazáku: 2, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 2 - plná šířka, 1
poloviční hloubka , průhledný plast

•

Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře ,
extra hluboké, průhledný plast, extra
vysoké, průhledný plast

•

Speciální držák pro stabilní uložení
lahví v dveřní přihrádce

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
2005 x 595 x 647

•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Barva : Bílá•
Počet kompresorů : 1•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Energie : Energy supply•
Značka : Electrolux•
Model : EN3853MOW•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kategorie výrobku : Chladnička s mrazničkou•
Energetická třída : A++•
Spotřeba el.energie (W/h) : 0.696•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 251•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 258•
Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0•
Čistý objem mrazáku (l) : 91•
Technologie zchlazování : No Frost•
Akumulační doba (h) : 18•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 4•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 43•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 2005•
Šířka (mm) : 595•
Hloubka (mm) : 647•
Výška balení (mm) : 2060•
Šířka balení (mm) : 635•
Hloubka balení (mm) : 700•
Čistá hmotnost (kg) : 74•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543312160•
Kód produktu (PNC) : 925 054 637•
Barva : Bílá•
Barva : White•

Popis výrobku

Chladnička
kombinovaná s
mrazákem dole FFFrost
Free, 265/92 lit.,, 200,5
x 59,5 x 63 cm, A++,
elektronické ovládání,
ventilátor, bílá


