
Zásuvka s reguláciou vlhkosti pre čerstvú zeleninu
V našej zásuvke s reguláciou vlhkosti vydrží zelenina dlhšie čerstvá a chutná. 
Prostredníctvom regulácie vlhkosti vzduchu si môžete vytvoriť optimálne 
podmienky na skladovanie potravín. Napríklad zatvorené ventilačné otvory sú 
ideálne pre bylinky a zeleninu.

Štýlové a elegantné ploché dvierka
Špičkový dizajn tejto chladničky perfektne zapadne do modernej kuchyne. 
Vďaka jednoduchým líniám a plochému tvaru sa skvele dopĺňa s ostatnými 
kuchynskými spotrebičmi a pracovnými plochami. Zapustené, skryté rukoväte 
v dolnej časti dvierok dotvárajú elegantný vzhľad.

Nastavte chladničku pomocou elektronického 
ovládania
Elektronické ovládanie s displejom LCD na jednoduché 
nastavenie chladničky.

Vždy maximálna chuť vďaka MultiFlow
Technológia MultiFlow udržiava vo vnútri chladničky stabilnú teplotu a bráni 
vysychaniu potravín a ingrediencií, čím zabezpečuje optimálne skladovanie 
potravín. Vytvorí prostredie, v ktorom zostanú potraviny svieže a chutné až do 
ďalšieho nákupu.

Udržuje teplotu na optimálne uchovávanie potravín
Technológia MultiFlow zabezpečuje cirkuláciu chladného vzduchu a udržiava 
stabilnú teplotu. Tento spôsob chladenia umožňuje lepšie uchovávanie 
potravín a zabraňuje ich vysychaniu.

Špecifikácie a benefity

• Čistá kapacita nulovej zóny: 22 l
• Čistý objem chladiaceho priestoru: 358 l
• Úroveň hluku: 39 dB
• Automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
• Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí želanú teplotu v chladničke
• Elektronické ovládanie teploty s LED indikátormi
• Poličky chladničky: 4 plnej šírky, sklenené s lištou
• Zásobník na vajíčka: 2 pre 8 vajíčok
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky
• Osvetlenie chladničky: 
• Farba/dizajn chladničky: biela
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné nožičky
• Rozmery: 1860 x 595 x 650 mm

Chladnička
LRT5MF38W0

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEERE190PA0000M.jpg


Vlastnosti Vlastnosti
Hrubý objem chladničky (l) 404
Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Hlavná farba biela
Energia Energia
Značka Electrolux
Model LRT5MF38W0
Druh výrobku Chladnička
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Energetická trieda A+
Ročná spotreba energie (kWh) 169
Čistý objem chladničky (l) 358
Mraziaci priestor nie je
Čistý objem 0°C zóny 22
Klimatická trieda SN-N-ST-T
Úroveň hluku (dB(A)) 41
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1860
Šírka (mm) 595
Hĺbka (mm) 650
Čistá hmotnosť (kg) 64
Výška balenia (mm) 1916
Šírka balenia (mm) 664
Hĺbka balenia (mm) 728
Ostatné Ostatné

Farba Biela
Čiarový kód EAN 7332543740451
Kód produktu 923 421 128
Farba White
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