
LNT2LF18S Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Viac chuti, menej plytvanie potravinami

Chladnička s mrazničkou 500 ColdSense sa po
otvorení dverí alebo vložení potravín navráti na
správnu teplotu o 40% rýchlejšie ako štandardné
chladničky. To pomáha vyhnúť sa teplotným šokom
na potraviny a zabraňuje ich kazeniu, čo pomáha

ColdSense - rýchlejšie chladenie bráni kazeniu
potravín
ColdSense po otvorení dverí alebo vložení potravín
chladničku s mrazničkou navráti na správnu teplotu o
40 % rýchlejšie ako pri štandardnej chladničke. To
pomáha vyhnúť sa teplotným šokom na potraviny a
zabraňuje ich kazeniu, čo pomáha znížiť plytvanie

Jednoduchšia údržba mrazničky s technológiou
LowFrost
Zabudovaný systém LowFrost udržuje teplotu vašej
mrazničky tak, aby nedochádzalo k tvorbe námrazy.
Pre lepší výkon a menej údržby.

Ďalšie benefity
Presné podmienky pre uchovávanie potravín s interným elektronickým
ovládaním.

•

Systém FastFreeze zachováva v jedle príchuť, štruktúru a dokonca aj
vitamíny.

•

Vnútorné LED osvetlenie osvieti každý kút chladničky.•

Špecifikácia

Plne integrovateľná s posuvnými
dverami

•

Čistý objem mrazničky: 72 l•
Čistý objem chladničky: 195 l•
Extrémne tichá: len dB•
Automatické odmrazovanie chladiacej
časti

•

Funkcia rýchleho zmrazovania•
Vizuálny a zvukový výstražný signál pri
otvorených dverách

•

Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné
LED, bočné, With rise-on effect

•

Poličky chladničky: 4 plnej šírky , biele
plastové

•

Poličky mrazničky: 2, plnej šírky,
sklenené

•

Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky ,
priehľadné plastové

•

Špeciálne zásuvky chladničky: No
Trims

•

Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné•
Rozmery: 1772 x 546 x 549•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH
(mm): 1780 x 560 x 550

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba : biela•
Počet kompresorov : 1•
Príkon (W) : 100•
Ovládanie : Touch electronic control•
Odmrazovanie mrazničky : manuálne•
Energia : Energia•
Značka : Electrolux•
Model : LNT2LF18S•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Druh výrobku : Kombinovaná chladnička•
Čistý objem chladničky (l) : 195•
Čistý objem 0°C zóny : 0•
Čistý objem mrazničky (l) : 72•
Chladiaca technológia mrazničky : Statická nízkonámrazová•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 1772•
Šírka (mm) : 546•
Hĺbka (mm) : 549•
Výška výklenku na zabudovanie (mm) : 1780•
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) : 560•
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) : 550•
Výška balenia (mm) : 1840•
Šírka balenia (mm) : 590•
Hĺbka balenia (mm) : 600•
Čistá hmotnosť (kg) : 62•
Ostatné : Ostatné•
Čiarový kód EAN : 7332543794690•
Kód produktu : 925 503 306•
Trieda energetickej účinnosti : F•
FFVNE20 : 197.9•
Objem priestoru označeného štyrmi hviezdičkami (lit.) : 72.7•
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) : 11.5

•

Popis výrobku
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