
Desetiletá záruka na motor
Díky desetileté záruce (po registraci na electrolux.cz) na motor můžete být 
zcela bez obav. Záruka se vztahuje na všechny škody způsobené běžným 
provozem.

MaxiSpace – vyšší, širší, o 45 % větší úložná 
kapacita*
Díky MaxiSpace získáte o 45 % větší kapacitu, než 
nabízí standardní chladnička s mrazničkou.* Je vyšší 
a širší než běžné chladničky a poskytuje dostatek 
prostoru pro spoustu potravin.

Stabilní teplota díky technologii DynamicAir 
DynamicAir zajišťuje udržování stabilní teploty uvnitř 
vaší chladničky. Funguje na základě cirkulace 
chladného vzduchu, který chrání vaše potraviny před 
ohřátím i při otevření dveří.

GreenZone pomáhá udržovat výživové hodnoty 
ovoce a zeleniny 
GreenZone je ideální úložná zásuvka, která eliminuje 
přebytečnou vlhkost a zároveň zachovává  její 
správnou úroveň  pro vaši zeleninu. Díky správné 
úrovni vlhkosti se zachová až 95 % vitamínů i po 11 
dnech.*

Prostor pro zdravé potraviny
Chladnička s mrazničkou 700 GreenZone má utěsněnou zásuvku, kde je 
vlhkost udržována na vyvážené úrovni, řízením míry kondenzace, což pomáhá 
předcházet zkažení potravin. Správnou úrovní vlhkosti se tak zachovává až 95 
% vitamínů.*

Specifikace a benefity

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 89 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 287 (l)
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého chlazení zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty
• Funkce rychlého zmrazení
• Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: Luna – 1 top and 2 sides
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, bílé plastové a 1 Flat Bottle Rack
• Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka, Frosted
• Speciální přihrádky chladničky: White Plastic
• Speciální držák pro stabilní uložení lahví v dveřní přihrádce
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1884 x 696 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1894 x 710 x 560

Vestavná chladnička kombinovaná 
 s mrazákem dole série 700 NoFrost
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Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1884x696x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1894x710x560
Ovládání Touch electronic control
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 284/87
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 288/112
Barva Bílá
Osvětlení chladničky Luna – 1 top and 2 sides
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování No Frost
Odmrazování mrazničky Automatické
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 120
EAN kód produktu 7332543832088
Klimatická třída SN-N-ST-T
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 89.1

Třída energetické účinnosti E
Celkový objem (lit.) 376

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)

15

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

Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 35

Emisní třída hluku šířeného vzduchem B
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 10.5
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 247

Technická specifikace
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