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

Nastavení na dosah vašich prstů. Díky elektronickému duálnímu 
dotykovému ovládání
Díky elektronickému dvojitému dotykovému ovládání nemusíte nikdy hádat, co 
se děje v lednici. Můžete snadno ovládat a přesně nastavovat různé funkce 
ledničky i mrazničky jediným dotykem.

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.

Méně údržby mrazničky s technologií LowFrost
Zabudovaný systém LowFrost udržuje teplotu v 
mrazničce a tím pomáhá bránit tvorbě námrazy. Pro 
lepší výkon a méně údržby.

Aktivní regulace teploty ColdSense chrání vaše 
potraviny
ColdSense reaguje rychle na jakékoliv změny teploty. 
Snímače chladu okamžitě zareagují na změny v 
prostředí a upraví teplotu chladničky o 40 % rychleji 
zpět na optimální hodnoty. Zabrání se tak skokovým 
změnám teploty potravin a vy si můžete užít jejich 
čerstvost po delší dobu.

Více chuti, méně plýtvání potravinami
Chladnička s mrazákem 500 ColdSense se po otevření dveří nebo vložení 
potravin navrátí na správnou teplotu o 40 % rychleji než standardní chladničky. 
To pomáhá vyhnout se teplotním šokům na potraviny a zabraňuje jejich 
kažení, což pomáhá snížit plýtvání potravinami až o 20 %.*

Specifikace a benefity

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 193 (l)
• Tichá: jen 35 dB
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého chlazení zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty
• Funkce rychlého zmrazení
• Funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti 
zabraňuje vytváření plísní a pachů
• Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, 1 Flexi polička, fólie na plastu
• Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné
• Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka, průhledný plast
• Speciální přihrádky chladničky: plastové s fólií
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 548 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 560

Vestavná chladnička kombinovaná s 
 mrazákem dole série 500 LowFrost
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Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1772x548x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x560
Ovládání Touch electronic control
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 192/72
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 197/73
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování LowFrost
Odmrazování mrazničky Ruční
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Požad. jištění (A) 13
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
EAN kód produktu 7332543745845
Klimatická třída SN-N-ST-T
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 72

Třída energetické účinnosti D
Celkový objem (lit.) 265

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)

11.5

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) 4.5
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 175
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