
Prvotriedne osvetlenie LED
Vychutnávajte si excelentnú viditeľnosť vďaka integrovanému LED osvetleniu 
mrazničky. Diskrétne a energeticky úsporné svietidlo rozptyľuje jasné svetlo po 
celom vnútornom priestore a navyše spotrebúva desaťkrát menej energie než 
bežné žiarovky.

Elektronické nastavenie mrazničky
Vnútornú teplotu v mrazničke elegantne nastavíte elektronickými ovládačmi a 
displej LCD vám ponúka nepretržitú a presnú spätnú väzbu.

Tichá, efektívna a s invertorovým motorom
Invertorový motor (kompresor) udržiava teplotu stabilnú 
pri nižšej spotrebe energie a nižšej hlučnosti. Na rozdiel 
od štandardných motorov nepretržite prispôsobuje 
výkon a prevádzkovú rýchlosť tak, aby dosiahol vyššiu 
efektivitu.

5-ročná záruka na motor
Vďaka päťročné záruke (po registrácii na electrolux.sk) 
na motor (kompresor) môžete byť úplne bez obáv. 
Záruka sa vzťahuje na všetky škody spôsobené bežnou 
prevádzkou.

Menej práce vďaka LowFrost
Integrovaná technológia LowFrost udržiava teplotu 
vnútri mrazničky tak, aby predišla tvorbe námrazy a 
ľadu, a to znamená vyššiu účinnosť a menej údržby. 
Navyše je možné mrazničku umiestniť aj do chladných 
priestorov s teplotou do -15°C.

Mrazenie LowFrost
Táto truhlicová mraznička je vybavená praktickou technológiou LowFrost, 
ktorá redukuje tvorbu námrazy v mrazničke až o 80 %.

Špecifikácie a benefity

• Kontrolný panel s LCD displejom
• Ovládanie: elektronické 
• Technológia Low Frost
• Vnútorné osvetlenie
• Vybavenie koša: 3 drôtené biele
• Nožičky/Kolieska: 4 Wheels
• Uzamykateľné veko
• Skrytý výparník mrazáka
• Samoodmrazovací systém
• VxŠxH (mm): 845 x 1120 x 700 

Truhlicová mraznička LowFrost
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Rozmery VxŠxH (mm) 845x1120x700
Energetická trieda A++
Ročná spotreba energie (kWh) 217
Technológia chladenia Statická
Ovládanie elektronické
Čistý objem mrazničky (l) 308
Hrubý objem mrazničky (l) 308
Farba Biela
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 21
Úroveň hluku (dB(A)) 42
Najnižšia teplota okolia (°C) -15
Výška (mm) 845
Šírka (mm) 1120
Hĺbka (mm) 700
Dĺžka kábla (m) 2
Napätie (V) 220-240
Príkon (W) 155
Frekvencia 50
Chladivo R600a
Čiarový kód EAN 7332543721665
Odporúčaná predajná cena 379.00
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