
Duálne elektronické dotykové ovládanie
Vďaka duálnemu elektronickému ovládaniu ľahko nastavíte v chladničke i 
mrazničke rôzne funkcie alebo teplotu jediným dotykom.

Desaťročná záruka na motor
Vďaka 10-ročnej záruke (po registrácii na electrolux.sk) na motor môžete byť 
úplne bez obav. Záruka sa vzťahuje na všetky škody spôsobené normálnou 
prevádzkou.  

Nastaviteľné uskladnenie pomocou systému 
CustomFlex® 
Systém CustomFlex® vám ponúka voľnosť 
prispôsobenia miesta vo vašej chladničke. Vnútro 
dvierok má pohyblivé nádoby rôznych veľkostí, takže 
priestor môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb. 
Nádoby sú dokonca odnímateľné, takže ich môžete 
vybrať z chladničky na zabezpečenie jednoduchého 
prístupu.

Intenzívna chuť chránená technológiou TwinTech® 
No Frost
Inteligentný systém chladenia TwinTech® No Frost 
zabraňuje tvorbe námrazy a zároveň udržiava v 
chladničke správnu vlhkosť, čím znižuje stratu 
hmotnosti potravín až o 60 %. Aby potraviny zostali 
dlho čerstvé a svieže.

Maximálna úložná flexibilita s MultiSpace
Chladnička Multispace je vyššia ako štandardné 
prevedenie, čím vám ponúka viac miesta na ukladanie 
potravín. Niekoľko úložných riešení vám umožňuje 
upraviť priestor tak, aby vyhovoval vašim potrebám.

Viac priestoru s chladničkou MultiSpace
Chladnička s mrazničkou Multispace prináša oproti štandardným modelom 
viac miesta a inteligentné úložné riešenia. V tejto chladničke vždy nájdete 
miesto pre vaše potraviny.

Špecifikácie a benefity

• Plne integrovateľná s posuvnými dverami
• Čistý objem mrazničky: 60 l
• Čistý objem chladničky: 207 l
• Extrémne tichá: len 36 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Cirkulácia vzduchu ventilátorom pre rovnomerné rozloženie teploty v 
chladničke
• Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí požadovanú teplotu v chladničke
• Funkcia Action Freeze rýchlo zmrazuje potraviny a chráni vitamíny a arómy 
potravín
• Dovolenkový režim minimalizuje spotrebu energie počas dlhej neprítomnosti, 
zabraňuje tvorbe plesní a zápachu.
• Zvukový a svetelný varovný signál pri vysokej teplote
• Vizuálny a zvukový výstražný signál pri otvorených dverách
• Elektronické ovládanie teploty s LCD displejom
• Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti
• Osvetlenie chladničky: 1, Integrated to FanHigh, vnútorné LED, With rise-on 
effect
• Poličky chladničky: 2 plnej šírky + 1 flexibilná, sklenené plnej šírky s prednou 
a zadnou lištou
• Poličky mrazničky: 2, plnej šírky, sklenené
• Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky, priehľadné plastové
• Špeciálne zásuvky chladničky: 1 vyťahovateľná zásuvka s priehľadným 
predkom, Fully extandable
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Rozmery:
• Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm): 1894 x 560 x 550

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
LNS8TE19S
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Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Rozmery VxŠxH (mm) 1884x548x549
Energetická trieda A++
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 1894x560x550

Ročná spotreba energie (kWh) 233
Ovládanie Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 207/60
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 211/76
Hlavná farba biela

Osvetlenie chaldničky 1, Integrated to FanHigh, vnútorné 
LED, With rise-on effect

Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Technológia chladenia NoFrost
Odmrazovanie mrazničky automatické
Odmrazovanie chladničky automatické
Počet termostatov 2
Počet kompresorov 1 + ventil
Akumulačná doba (h) 21
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 10
Úroveň hluku (dB(A)) 36
Dĺžka kábla (m) 2.4
Napätie (V) 230-240
Príkon (W) 140

Čiarový kód EAN 7332543739806
Odporúčaná predajná cena 889.00

Technická špecifikácia
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