
5-ročná záruka na motor
Vďaka päťročné záruke (po registrácii na electrolux.sk) na motor (kompresor) 
môžete byť úplne bez obáv. Záruka sa vzťahuje na všetky škody spôsobené 
bežnou prevádzkou.

Jednoduché usporiadanie so stohovateľnými košmi
Vďaka stohovateľným košom využijete priestor v truhlicovej mrazničke 
efektívnejšie. Zorganizujte si potraviny podľa svojich potrieb, aby ste každú 
ingredienciu ľahšie našli.

Elektronické nastavenie mrazničky
Vnútornú teplotu v mrazničke elegantne nastavíte 
elektronickými ovládačmi a displej LCD vám ponúka 
nepretržitú a presnú spätnú väzbu.

Prvotriedne osvetlenie LED
Vychutnávajte si excelentnú viditeľnosť vďaka integrovanému LED osvetleniu 
mrazničky. Diskrétne a energeticky úsporné svietidlo rozptyľuje jasné svetlo po 
celom vnútornom priestore a navyše spotrebúva desaťkrát menej energie než 
bežné žiarovky.

Menej práce vďaka LowFrost
Integrovaná technológia LowFrost udržiava teplotu 
vnútri mrazničky tak, aby predišla tvorbe námrazy a 
ľadu, a to znamená vyššiu účinnosť a menej údržby. 

Špecifikácie a benefity

• Kontrolný panel s LCD displejom
• Ovládanie: Elektronické 
• Technológia Low Frost
• Vnútorné osvetlenie
• Vybavenie koša: 1 drôtený biely
• Nožičky/Kolieska: 2 feet + 2 wheels
• Uzamykateľné veko
• Skrytý výparník mrazáka
• Samoodmrazovací systém
• VxŠxH (mm): 845 x 905 x 545 

Truhlicová mraznička

LCB3LF20W0

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEFZ200PE00006.jpg


Dizajn Design
Farba biela
Hrubý objem mrazničky (l) 198
Čistý objem mrazničky (l) 198
Chladivo R600a
Energia Energia
Značka Electrolux
Model LCB3LF20W0
Druh výrobku Truhlicová mraznička
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Príkon (W) 100
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 845
Šírka (mm) 905
Hĺbka (mm) 545
Čistá hmotnosť (kg) 35.2
Výška balenia (mm) 885
Šírka balenia (mm) 935
Hĺbka balenia (mm) 575
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543721634
Kód produktu 922 718 122
Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom D

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 42

Akumulačná doba – doba, počas 
ktorej sa pri výpadku prevádzky udrží 
dostatočne nízka teplota, aby nedošlo 
k rozmrazovaniu (h)

24

Trieda energetickej účinnosti F
Objem priestoru označeného štyrmi 
hviezdičkami (lit.) 198.2

Klimatická trieda SN-N-ST-T

Technická špecifikácia
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