
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.  

Chránené potraviny so zásuvkou Extra Chill
Chráňte kvalitu, chuť a sviežosť mäsa, udenín a syrov v zásuvke Extra Chill. 
Zásuvka udržuje nižšiu teplotu ako zvyšok chladničky s aktívnou cirkuláciou 
studeného vzduchu.

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.

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.

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.

Vaše suroviny, váš spôsob
Vďaka chladničke s mrazničkou CustomFlex® série 600 má každá surovina 
svoje miesto. Prispôsobiteľný priestor na odstrániteľné nádoby v dvierkach 
chladničky, ktorý môžete upraviť podľa svojich predstáv. Všetko sa pohodlne 
zmestí – od výhonkov špargle po kartóny čučoriedok.

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 94 l
• Čistý objem chladničky: 244 l
• Objem nulovej zóny 0°C: 22 l
• Úroveň hluku: 42 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí požadovanú teplotu v chladničke
• Funkcia Action Freeze rýchlo zmrazuje potraviny a chráni vitamíny a arómy 
potravín
• Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti
• Osvetlenie chladničky: vrchný panel LED
• Poličky chladničky: 3 plnej šírky, sklenené s lištou
• Zásuvky mrazničky: 2 plnej šírky + 1 polovičnej hĺbky, priehľadné plastové
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky, Metal trim
• Špeciálne zásuvky chladničky: Extra Chill
• Zavesenie dverí: R & reversible by technical service
• Nožičky: nastaviteľné
• Rozmery:
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Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Rozmery VxŠxH (mm) 2010x595x650
Energetická trieda A++
Ročná spotreba energie (kWh) 274
Ovládanie Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 244/94
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 253/104

Hlavná farba sivá + antikorové dvere s úpravou 
proti odtlačkov prstov

Osvetlenie chaldničky vrchný panel LED
Pánty dvierok R & reversible by technical service
Technológia chladenia NoFrost
Odmrazovanie mrazničky automatické
Odmrazovanie chladničky automatické
Počet termostatov 2
Počet kompresorov 1
Akumulačná doba (h) 18
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 8
Úroveň hluku (dB(A)) 42
Typ rukoväte Integrated pocket handle
Dĺžka kábla (m) 2.5
Napätie (V) 220-240
Príkon (W) 162

Čiarový kód EAN 7332543733293
Odporúčaná predajná cena 569.00

Technická špecifikácia
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