
Prvotřídní LED osvětlení chladničky
Užívejte si výjimečný přehled s vnitřním LED osvětlením. Diskrétní, 
energeticky úsporné žárovky jasně osvítí celý prostor a mají desetkrát menší 
spotřebu energie než standardní osvětlení.

Ukládejte pohodlně i dlouhé kusy zeleniny
Průhledná zásuvka na zeleninu snadno pojme větší a delší kusy potravin, jako 
jsou okurky, celer nebo jarní cibulka. Nakupujte čerstvou zeleninu s jistotou, že 
ve své chladničce máte prostor pro její pohodlné uskladnění.

Pětiletá záruka na motor
Díky pětileté záruce (po registraci na electrolux.cz) na 
motor (kompresor) můžete být zcela bez obav. Záruka 
se vztahuje na všechny škody způsobené běžným 
provozem.

Zvolte nastavení chladničky pomocí elektronického 
ovládání
Elektronické ovládání vám umožňuje upravit teplotu 
uvnitř chladničky jedním dotykem. Nastavená teplota se 
zobrazí na LCD displeji. 

Méně údržby mrazničky s technologií LowFrost
Zabudovaný systém LowFrost udržuje teplotu v 
mrazničce a tím pomáhá bránit tvorbě námrazy. Pro 
lepší výkon a méně údržby.

Odmrazujte méně často
S vestavěným systémem LowFrost budete mít námrazu plně pod kontrolou. 
Redukuje tvorbu námrazy, abyste nemuseli svou mrazničku tak často 
odmrazovat. 

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazáku : 41 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 164 (l)
• Velmi tichá: jen 39 dB
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, Skleněné s lištou
• Poličky mrazáku: 1, Skleněné
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka, průhledný plast
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1434 x 550 x 547
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Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1434x550x547
Ovládání Hisense Elect
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 164/41
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 166/41

Barva Stříbrná a nerezový vzhled s ochranou 
proti otiskům

Osvětlení chladničky 1, Interní LED
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie chlazení Statická
Odmrazování mrazničky Ruční
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 1
Typ držadla Pocket
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Požad. jištění (A) 10
Napájecí napětí (V) 230
Příkon (W) 110
EAN kód produktu 7332543738106
Klimatická třída SN-N-ST
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 41.5

Třída energetické účinnosti E

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 177
Celkový objem (lit.) 206
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Akumulační doba - doba po kterou se 
při výpadku provozu udrží dostatečně 
nízká teplota aby nedošlo k tání (h)

12

Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 38

Mrazící výkon (kg/24h) 2.7
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 39

Emisní třída hluku šířeného vzduchem C

Technická specifikace
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