
LNT5MF36W0 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

Priamočiary vzhľad s DesignLine

Prémiový vzhľad chladničky s mrazničkou dokonale doplní modernú kuchyňu s
jej čistými líniami a úplne plochým dizajnom. Aby ste si mohli užívať prekrásne
jednoliatu kuchyňu.

Ďalšie benefity
Technológia MultiFlow udržuje stabilnú teplotu, čím zabraňuje znehodnoteniu
potravín.

•

Táto chladnička s priamočiarym dizajnom je skvelým doplnkom do modernej
kuchyne.

•

Upravujte teploty a funkcie pomocou dotykových elektronických ovládacích
prvkov.

•

Špecifikácia

Čistý objem mrazničky: 94 l•
Čistý objem chladničky: 266 l•
Úroveň hluku: 42 dB•
Automatické odmrazovanie mraziacej
časti

•

Automatické odmrazovanie chladiacej
časti

•

Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí
požadovanú teplotu v chladničke

•

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

•

Oddelené ovládanie mraziacej a
chladiacej časti

•

Osvetlenie chladničky: vrchný panel
LED

•

Poličky chladničky: 4 plnej šírky , biele
plastové

•

Zásuvky mrazničky: 2 plnej šírky + 1
polovičnej hĺbky , priehľadné plastové

•

Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky , 1
Pull Out Drawer

•

Špeciálne zásuvky chladničky: No
Trims

•

Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné•
Nožičky: nastaviteľné•
Rozmery: 2010 x 595 x 650•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba : biela•
Počet kompresorov : 1•
Príkon (W) : 162•
Ovládanie : Touch electronic control•
Odmrazovanie mrazničky : automatické•
Energia : Energia•
Značka : Electrolux•
Model : LNT5MF36W0•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Druh výrobku : Kombinovaná chladnička•
Denná spotreba el. energie (kWh) : 1.175•
Čistý objem chladničky (l) : 266•
Čistý objem 0°C zóny : 0•
Čistý objem mrazničky (l) : 94•
Chladiaca technológia mrazničky : NoFrost•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 2010•
Šírka (mm) : 595•
Hĺbka (mm) : 650•
Výška balenia (mm) : 2066•
Šírka balenia (mm) : 664•
Hĺbka balenia (mm) : 728•
Čistá hmotnosť (kg) : 73.5•
Ostatné : Ostatné•
Čiarový kód EAN : 7332543729906•
Kód produktu : 925 993 297•
Trieda energetickej účinnosti : F•
FFVNE20 : 266.1•
Objem priestoru označeného štyrmi hviezdičkami (lit.) : 100.6•
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) : 10

•

Klimatická trieda : SN-N-ST-T•

Popis výrobku


