
Vždy maximální chuť díky MultiFlow
Potraviny se nejlépe uchovávají s funkcí MultiFlow. Tato technologie udržuje 
uvnitř chladničky stabilní teplotu a tím brání vysychání všech vašich 
ingrediencí. Také vytváří prostředí, které uchová potraviny čerstvé do vašeho 
dalšího nákupu.

Díky Ambient osvětlení uvidíte své potraviny lépe 
Lišta s Ambient LED osvětlením poskytuje optimální viditelnost v prostoru 
chladničky a jemné světlo na vnější straně. Osvětlené madlo navíc zajišťuje 
výjimečnou viditelnost uvnitř mrazničky.

Chraňte lépe citlivé suroviny pomocí ChillZone 0°
ChillZone 0° pomáhá dokonale chránit citlivé potraviny jako maso, ryby 
a mořské plody. S teplotou 0 °C a nižší je nezávislá uzavřená přihrádka 
ideálním prostorem pro ochranu vašich potravin.

Design čistých tvarů s DesignLine
Prvotřídní vzhled této chladničky s mrazničkou skvěle doplní každou moderní 
kuchyň díky svým čistým liniím a zcela plochému designu.

Zóna MultiSwitch+ se přizpůsobí vašim potřebám uchovávání potravin
Zónu MultiSwitch+ lze nastavit tak, aby vaše potraviny podle potřeby buď 
mrazila, nebo chladila. Teplotu lze nastavit v rozmezí od -20 °C do 5 °C. Se 
dvěma zásuvkami a bezbariérovou částí máte lepší možnosti regulace teploty 
a skladování.

Možnost chlazení, mražení a všeho mezi tím
Zónu MultiSwitch+ snadno změníte z chladničky na mrazničku. Můžete zde 
nastavit jakoukoli teplotu v rozmezí od -20 °C do 5 °C. Dvě zásuvky a 
bezbariérový prostor vám poskytují neuvěřitelnou flexibilitu při skladování 
potravin.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazáku : 179 (l)
• Velmi tichá: jen 39 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Funkce rychlého zmrazení
• Funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti 
zabraňuje vytváření plísní a pachů
• Elektronická kontrola teploty s LCD displejem
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení mrazáku: Top Panel. LED
• Osvětlení chladničky: Interní LED
• Poličky chladničky: 2 plná šířka, fólie na plastu
• Poličky mrazáku: 2
• Zásuvky mrazáku: 4 - plná šířka, průhledný plast
• Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře, 1 Maxi Drawer
• Speciální přihrádky chladničky: plastové s fólií
• Umístění dveřních zámků: Vlevo i vpravo
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1900 x 909 x 690

Volně stojící vícedveřová chladnička série 900 NoFrost

ELT9VE52U0

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEERF210PA0000C.jpg


Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1900x909x690
Ovládání Touch electronic control
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 0/179
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 343/0
Barva Šedá s nerezovým vzhledem
Osvětlení chladničky Interní LED
Zavěšení dvířek Vlevo i vpravo
Technologie zchlazování No Frost
Odmrazování mrazničky Automatické
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Typ držadla OEM
Délka přívodního kabelu (m) 2
Napájecí napětí (V) 220-240
Příkon (W) 290
EAN kód produktu 7332543825400
Klimatická třída SN-N-ST-T
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 81

Třída energetické účinnosti E
Celkový objem (lit.) 522

Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Akumulační doba - doba po kterou se 
při výpadku provozu udrží dostatečně 
nízká teplota aby nedošlo k tání (h)

11

Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 39

Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 7
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 319

Technická specifikace
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