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

Spousta místa pro nákupy díky OptiSpace
Tato prostorná chladnička je díky množství úložných 
možností ve dveřích i mezi policemi skvělá i pro 
rodinné nákupy. Pokud kdykoliv zjistíte, že vám dochází 
místo, zásuvku na zeleninu a chladicí boxy lze snadno 
vyjmout.

Spolehlivé police s bezpečnostním sklem
Silné police uvnitř této mrazničky jsou vyrobeny z 
bezpečnostního skla, které vyniká svou odolností. A 
pokud dojde k náhodným rozlitím, lze je snadno utřít 
vlhkým hadrem.

Méně údržby mrazničky s technologií LowFrost
Zabudovaný systém LowFrost udržuje teplotu vaší 
mrazničky tak, aby pomáhal bránit tvorbě námrazy. Pro 
lepší výkon a méně údržby.

Odmrazujte méně často
Udržování námrazy na uzdě nebylo nikdy snazší než s vestavěným systémem 
600 LowFrost. Snadno redukuje námrazu, abyste svou mrazničku nemuseli 
odmrazovat tak často.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 81 (l)
• Mechanické ovládání teploty
• Odmrazování mrazáku: manuální
• Umístění dveřních pantů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Poličky mrazáku: 1 - plná šířka, 1 Maxi, 1 poloviční hloubka, průhledný plast 
• Velmi tichý: pouze 38 dB
• Nožky : Nastavitelné, Přední
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 845 x 560 x 575
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Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)
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Celkový objem (lit.) 85
Klimatická třída SN-N-ST-T
Třída energetické účinnosti E
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 38

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

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

15

Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 85

Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 845x560x575
Frekvence (Hz) 50
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Napájecí napětí (V) 230-240
Požad. jištění (A) 10
Ovládání Mechanical control

Technologie zchlazování Statická
Odmrazování mrazničky Ruční
Výška (mm) 845
Šířka (mm) 560
Hloubka (mm) 575
Hrubý objem mrazáku (l) 91
Hmotnost (kg) 33.5
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva

Zásuvky mrazáku - počet 1 - plná šířka, 1 Maxi, 1 poloviční 
hloubka

Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543741038
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 4.2
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 164

Technická specifikace
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