
Osvetlenie LED žiari do každého kúta
Vnútorné svietidlo LED vytvára diskrétne a príjemné svetlo, ktoré rovnomerne 
osvetlí celý priestor spotrebiča. Navyše sú LED svietidlá menšie a energeticky 
úspornejšie než bežné žiarovky, a tým predstavujú ekologickejšie riešenie.

Ovládajte funkcie a teplotu elektronicky
Elektronické ovládanie vám ponúka možnosť precízneho nastavenia teploty a 
elegantného využívania rôznych skladovacích funkcií. Táto účinná truhlicová 
mraznička vám poskytuje nepretržité informácie o svojej prevádzke a 
nastavení na digitálnom ovládacom paneli.

Efektívnejší, tichší a stabilnejší invertor motor
V porovnaní s bežným motorom invertor motor neustále prispôsobuje svoju 
činnosť tak, aby optimalizoval prevádzku spotrebiča, a tým zabezpečuje 
jednotnejšie a efektívnejšie chladenie. Znižuje spotrebu energie a hlučnosť, 
pričom zachováva stabilnú teplotu.

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.

S LowFrost je odmrazovanie jednoduchšie a hlavne 
zriedkavé
Efektívna truhlicová mraznička s vyspelou technológiou 
LowFrost využíva skryté chladiace okruhy, čím 
minimalizuje tvorbu námrazy. Nemusíte odmrazovať tak 
často a odmrazovanie je navyše jednoduchšie.

Menej námrazy, menej odmrazovania
Truhlicová mraznička s technológiou LowFrost využíva skryté chladiace 
okruhy, čím minimalizuje tvorbu námrazy. Nemusíte odmrazovať tak často a 
odmrazovanie je navyše jednoduchšie.

Špecifikácie a benefity

• Kontrolný panel s LCD displejom
• Ovládanie: elektronické 
• Technológia Low Frost
• Optický a zvukový varovný signál pri vysokej teplote
• Vnútorné osvetlenie
• Vybavenie koša: 3 drôtené biele
• Nožičky/Kolieska: 4 Wheels
• Skrytý výparník mrazáka
• Samoodmrazovací systém
• VxŠxH (mm): 845 x 1120 x 700 

Truhlicová mraznička
AHB531E1LW
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Rozmery VxŠxH (mm) 845x1120x700
Energetická trieda A++
Ročná spotreba energie (kWh) 217
Chladiaca technológia mrazničky 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 7332543721740
Odporúčaná predajná cena 409.00

Technická špecifikácia
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