
Prehľadná organizácia potravín so zásuvkou ExtraZone
Vďaka zásuvke ExtraZone si môžete svoje potraviny uložiť prehľadne a logicky 
tak, aby tie správne boli vždy poruke.

Vždy svieža chladnička s technológiou CleanAir
Svieža chladnička bez zápachu vďaka technológii CleanAir. Chladnička 
vybavená filtrom s uhlím neutralizuje nepríjemné pachy a chráni prirodzenú 
arómu potravín.

Jednoduchá obsluha s elektronickým dotykovým 
ovládaním
Elektronické dotykové ovládanie ponúka jednoduchý 
prístup k nastaveniu teploty a k funkciám chladničky a 
umožňuje jednoduchú reguláciu podľa vašich 
aktuálnych potrieb. Všetko pod kontrolou a na dotyk 
prsta.

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.

Stála teplota s technológiou DynamicAir
Technológia DynamicAir udržiava stabilnú teplotu vo 
vnútri chladničky. Zabezpečuje cirkuláciu chladného 
vzduchu, čím chráni potraviny aj pri otvorení dverí.

Stabilná teplota s DynamicAir
Technológia DynamicAir sa stará o to, aby v chladničke panovala ideálna 
teplota. Pri rovnomernej cirkulácii vlhkosti a vzduchu zostávajú uložené 
potraviny perfektne čerstvé dlhší čas, či už ich skladujete v chladničke vpredu, 
vzadu, hore, alebo dole.

Špecifikácie a benefity

• Plne integrovateľná s inštaláciou dvere-na-dvere
• Čistý objem chladiaceho priestoru: 310 l
• Extrémne tichá: len  dB
• Automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
• Dovolenková funkcia pre minimalizovanie spotreby energie počas dlhej 
neprítomnosti so bránením plesní a zápachu
• Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí želanú teplotu v chladničke
• Cirkulácia vzduchu pre rovnomernú teplotu po celej chladničke
• Zvukový a optický varovný signál pri otvorených dverách
• Poličky chladničky: 3 plnej šírky + 1 flexibilná, sklenené plnej šírky s prednou 
a zadnou lištou
• Zásobník na vajíčka: 2 pre 6 vajíčok
• Osvetlenie chladničky: 1, Integrated to FanHigh, vnútorné LED, With rise-on 
effect
• Farba/dizajn chladničky: biela
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• 1780 mm zabudovateľná výška
• Rozmery: 1769 x 556 x 549 mm
• Rozmery pre zabudovanie : 1769 x 556 x 549 mm

Chladnička
LRB3DE18C
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Vlastnosti Vlastnosti
Hrubý objem chladničky (l) 314
Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 0
Hlavná farba biela
Energia Energia
Značka Electrolux
Model LRB3DE18C
Druh výrobku Chladnička
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Príkon (W) 100
Energetická trieda A++
Ročná spotreba energie (kWh) 114
Čistý objem chladničky (l) 310
Mraziaci priestor nie je
Čistý objem 0°C zóny 0
Klimatická trieda SN-N-ST-T
Úroveň hluku (dB(A)) 35
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1769
Šírka (mm) 556
Hĺbka (mm) 549
Výška výklenku na zabudovanie (mm) 1780
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) 560
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) 550

Čistá hmotnosť (kg) 55
Výška balenia (mm) 1840
Šírka balenia (mm) 605
Hĺbka balenia (mm) 600
Ostatné Ostatné
Farba Biela
Čiarový kód EAN 7332543730544
Kód produktu 923 584 053
Farba White

Technická špecifikácia
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