
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.

Ukládejte pohodlně cokoliv
Zásuvka na zeleninu snadno pojme i větší a delší kusy 
potravin. Nakupujte s jistotou, že ve vaší chladničce 
máte dost místa pro pohodlné uložení větších potravin. 

Police s bezpečnostním sklem
Robustní police uvnitř této chladničky jsou vyrobeny z 
bezpečnostního skla, které vyniká svou odolností. 
Jejich hladký povrch se navíc snadno udržuje.  

Spousta místa pro nákupy díky OptiSpace
Tato prostorná chladnička je díky množství úložných 
možností ve dveřích i mezi policemi skvělá i pro 
rodinné nákupy. Pokud kdykoliv zjistíte, že vám 
dochází místo, zásuvku na zeleninu a chladicí boxy lze 
snadno vyjmout.

Mnoho úložných možností s OptiSpace
V chladničce OptiSpace vždy najdete místo pro své nákupy. Variabilita 
prostoru zjednodušuje ukládání i objemnějších potravin. Pokud potřebujete 
ještě více místa, zásuvky můžete jednoduše vyjmout.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita chladícího prostoru: 132 (l)
• Velmi tichá: 38 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce
• Poličky chladničky: 2 plná šířka, Skleněné s lištou
• Držák vajec: 1 na 6 vajíček
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka
• Osvětlení chladničky: 1, Žárovka, Interní
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nožky: Nastavitelné, Přední
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 845 x 560 x 575
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Roční spotřeba energie (kWh/rok) 91
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Třída energetické účinnosti E
Klimatická třída SN-N-ST-T
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Celkový objem (lit.) 134
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 38

Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 845x560x575
Ovládání TH Box CAIRO
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 137
Osvětlení chladničky 1, Žárovka, Interní
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 845
Šířka (mm) 560
Hloubka (mm) 575
Hmotnost (kg) 28.5

EAN kód produktu 7332543740246

Technická specifikace
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