
LED osvětlení posvítí do všech koutů
Vnitřní LED osvětlení vydává diskrétní, měkké světlo, které rovnoměrně ozáří 
celý vnitřní prostor. LED žárovky jsou navíc menší a energeticky úspornější 
než standardní žárovky – představují tak udržitelnější volbu.

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.

Elektronické ovládání Dual Touch. Přesné 
nastavení pouhým dotykem
Převezměte plnou kontrolu nad každou funkcí 
chladničky pomocí elektronického ovládání Dual Touch. 
Panel a LED displej nabízí snadný přístup k nastavení 
teploty a dalším funkcím. Využijte přesného nastavení 
pro jedinečné uchovávání potravin.

Technologie ColdSense udržuje čerstvost vašich 
potravin
Automatická regulace teploty pomocí ColdSense. Při 
každém otevření a zavření dveří chladničky snímače 
chladu zareagují tak, aby navrátily vnitřní teplotu zpět 
na normální hodnoty. Chrání tak vaše oblíbené 
potraviny před skokovými teplotními změnami, zatímco 
zachovávají nejjemnější přírodní vůně a

Rychlejší zchlazení. Méně odpadu
Chladnička s mrazničkou 5000 ColdSense se po otevření dvířek a přidání jídla 
vrací na správnou teplotu o 40 % rychleji než standardní chladničky. Rychlé 
zchlazení pomáhá eliminovat teplotní šoky, kažení potravin a také snižovat 
množství vyhozeného jídla až o 20 %.*

Specifikace a benefity

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 196 (l)
• Tichá: jen 35 dB
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého zmrazení
• Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé zmrazení 
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 548 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Celkový objem (lit.) 268
Třída energetické účinnosti F
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 35

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

11.5

Klimatická třída SN-N-ST-T
Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1772x548x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Ovládání Touch electronic control
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED, Po straně
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování LowFrost
Odmrazování mrazničky Ruční
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 196/72
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 1

Emisní třída hluku šířeného vzduchem B
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
EAN kód produktu 7332543735785
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 272
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 3.9

Technická specifikace

Vestavná chladnička kombinovaná s mrazákem dole LowFrost

SCB618F3LS

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRF170DE00005.jpg
https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/06da65d7-b712-4c6e-a062-e673e4dc6974/E4RM3Q/f5b12ec0-715d-436e-a28a-f3879790e38e/ORIGINAL/f5b12ec0-715d-436e-a28a-f3879790e38e.pdf

