
ENS6TE19S Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Potraviny so zachovanou šťavnatosťou a hydratované

Kombinovaná chladnička 600 TwinTech® No Frost, zachováva potraviny o
60% šťavnatejšie ako chladničky s jedným výparníkom. Ich duálny systém
zachováva ideálnu vlhkosť a chráni potraviny pred vysychaním. Okrem toho
tiež zbavuje nutnosti odmrazovať mrazničku.*

TwinTech® No Frost – potraviny zostávajú
hydratované a šťavnaté
Už žiadne manuálne odmrazovanie vďaka TwinTech®
No Frost. Duálny chladiaci systém navyše udržuje
potraviny v chladničke o 60 % hydratovanejší, než u
systému s jedným výparníkom.* Tým, že chladnička
nečerpá suchý vzduch z mrazničky, udržuje ideálnu

Maximálna úložná flexibilita s MultiSpace

Chladnička Multispace je vyššia ako štandardné
prevedenie, čím vám ponúka viac miesta na ukladanie
potravín. Niekoľko úložných riešení vám umožňuje
upraviť priestor tak, aby vyhovoval vašim potrebám.

Ďalšie benefity
Stabilná teplota vďaka technológii DynamicAir•

Motor (kompresor) je krytý voči poškodeniu desaťročnou zárukou•

Upravujte teploty a funkcie pomocou dotykových elektronických ovládacích
prvkov.

•

Špecifikácia

Plne integrovateľná s posuvnými
dverami

•

Čistý objem mrazničky: 60 l•
Čistý objem chladničky: 213 l•
Automatické odmrazovanie mraziacej
časti

•

Automatické odmrazovanie chladiacej
časti

•

Cirkulácia vzduchu ventilátorom pre
rovnomerné rozloženie teploty v
chladničke

•

Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí
požadovanú teplotu v chladničke

•

Funkcia Action Freeze rýchlo zmrazuje
potraviny a chráni vitamíny a arómy
potravín

•

Dovolenkový režim minimalizuje
spotrebu energie počas dlhej
neprítomnosti, zabraňuje tvorbe plesní
a zápachu.

•

Zvukový a svetelný varovný signál pri
vysokej teplote

•

Vizuálny a zvukový výstražný signál pri
otvorených dverách

•

Oddelené ovládanie mraziacej a
chladiacej časti

•

Osvetlenie chladničky: 1, Integrated to
FanHigh, vnútorné LED, With rise-on
effect

•

Poličky chladničky: 4 plnej šírky , Foil
on Plastic

•

Poličky mrazničky: 2, plnej šírky,
sklenené

•

Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky ,
priehľadné plastové

•

Špeciálne zásuvky chladničky: Plastic
w. Foil

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba : biela•
Počet kompresorov : 1 + ventil•
Príkon (W) : 120•
Ovládanie : Touch electronic control•
Odmrazovanie mrazničky : automatické•
Energia : Energia•
Značka : Electrolux•
Model : ENS6TE19S•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Druh výrobku : Kombinovaná chladnička•
Čistý objem chladničky (l) : 213•
Čistý objem 0°C zóny : 0•
Čistý objem mrazničky (l) : 60•
Chladiaca technológia mrazničky : NoFrost•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 1884•
Šírka (mm) : 546•
Hĺbka (mm) : 549•
Výška výklenku na zabudovanie (mm) : 1894•
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) : 560•
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) : 550•
Výška balenia (mm) : 1950•
Šírka balenia (mm) : 590•
Hĺbka balenia (mm) : 600•
Čistá hmotnosť (kg) : 67•
Ostatné : Ostatné•
Čiarový kód EAN : 7332543811915•
Kód produktu : 925 561 303•
Trieda energetickej účinnosti : E•
FFVNE20 : 215.6•
Objem priestoru označeného štyrmi hviezdičkami (lit.) : 62.4•
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom : B•
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom v dB (A) re 1pW : 35•
Akumulačná doba – doba, počas ktorej sa pri výpadku prevádzky
udrží dostatočne nízka teplota, aby nedošlo k rozmrazovaniu
(h) : 9.5

•

Popis výrobku
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