
LTB1AF28W0 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Rozmrazujte menej často

Mať tvorbu ľadu pod kontrolou nebolo nikdy jednoduchšie než s integrovaným
systémom LowFrost. Bez námahy znižuje tvorbu ľadu, takže nemusíte
odmrazovať vašu mrazničku tak často.

Jednoduchšia údržba mrazničky s technológiou
LowFrost
Zabudovaný systém LowFrost udržuje teplotu vašej
mrazničky tak, aby nedochádzalo k tvorbe námrazy.
Pre lepší výkon a menej údržby.

Päťročná záruka na motor (kompresor)

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.

Ďalšie benefity
Elektronické ovládanie s LCD displejom vám umožňujú ľahko upraviť
nastavenia chladničky.

•

Zásuvka na zeleninu po celej šírke ponúka dokonalú flexibilitu skladovania.•

Vnútorné LED osvetlenie osvieti každý kút chladničky.•

Špecifikácia

Čistý objem mrazničky: 41 l•
Čistý objem chladničky: 201 l•
Veľmi tichá: len 40 dB•
Automatické odmrazovanie chladiacej
časti

•

Elektronické ovládanie teploty•
Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné LED•
Poličky chladničky: 3 plnej šírky ,
sklenené s lištou

•

Poličky mrazničky: 1, sklenené•
Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky ,
priehľadný plast

•

Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné•
Nožičky: nastaviteľné•
Rozmery:•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Hlavná farba : biela•
Počet kompresorov : 1•
Príkon (W) : 110•
Ovládanie : elektronické•
Odmrazovanie mrazničky : manuálne•
Energia : Energia•
Značka : Electrolux•
Model : LTB1AF28W0•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Druh výrobku : Kombinovaná chladnička•
Energetická trieda : A+•
Denná spotreba el. energie (kWh) : 0.46•
Ročná spotreba energie (kWh) : 230•
Čistý objem chladničky (l) : 201•
Čistý objem 0°C zóny : 0•
Čistý objem mrazničky (l) : 41•
Chladiaca technológia mrazničky : Statická•
Akumulačná doba (h) : 19•
Kapacita zmrazovania (kg/24h) : 2•
Klimatická trieda : SN-N-ST•
Úroveň hluku (dB(A)) : 40•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 1610•
Šírka (mm) : 550•
Hĺbka (mm) : 547•
Výška balenia (mm) : 1658•
Šírka balenia (mm) : 580•
Hĺbka balenia (mm) : 567•
Čistá hmotnosť (kg) : 44•
Ostatné : Ostatné•
Čiarový kód EAN : 7332543738496•
Kód produktu : 925 992 242•
Farba : Biela•
Farba : White•

Popis výrobku
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