
Desaťročná záruka na motor
Vďaka 10-ročnej záruke (po registrácii na electrolux.sk) na motor môžete byť 
úplne bez obav. Záruka sa vzťahuje na všetky škody spôsobené normálnou 
prevádzkou.  

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.

Potraviny dlho čerstvé s 360°chladením
Cirkulácia vzduchu od okraja po okraj s chladničkou s 
360° chladením. Optimálne umiestnené vetracie otvory 
zabezpečujú chladenie v každom rohu. Zadná časť zo 
skutočnej ušľachtilej ocele zlepšuje dizajn aj funkčnosť 
rýchlou obnovou teploty po otvorení dvierok. Potraviny 
zostávajú chrumkavé a

Chránené potraviny so zásuvkou Extra Chill
Chráňte kvalitu, chuť a sviežosť mäsa, udenín a syrov v 
zásuvke Extra Chill. Zásuvka udržuje nižšiu teplotu ako 
zvyšok chladničky s aktívnou cirkuláciou studeného 
vzduchu.

Intenzívna chuť chránená technológiou TwinTech® 
No Frost
Inteligentný systém chladenia TwinTech® No Frost 
zabraňuje tvorbe námrazy a zároveň udržiava v 
chladničke správnu vlhkosť, čím znižuje stratu 
hmotnosti potravín až o 60 %. Aby potraviny zostali 
dlho čerstvé a svieže.

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 94 l
• Čistý objem chladničky: 244 l
• Objem nulovej zóny 0°C: 22 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: vnútorné LED, bočné
• Poličky chladničky: 3 plnej šírky, Metal
• Zásuvky mrazničky: 2 plnej šírky + 1 polovičnej hĺbky, priehľadné plastové
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky, 1 Pull Out Drawer
• Špeciálne zásuvky chladničky: Metal
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné
• Rozmery: 2010 x 595 x 662
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba white glass
Počet kompresorov 1
Príkon (W) 162
Ovládanie Touch electronic control
Odmrazovanie mrazničky automatické
Energia Energia
Značka Electrolux
Model LNT7ME34G1
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Druh výrobku Kombinovaná chladnička
Denná spotreba el. energie (kWh) 1.175
Čistý objem chladničky (l) 244
Čistý objem 0°C zóny 0
Čistý objem mrazničky (l) 94
Chladiaca technológia mrazničky No Frost
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 2010
Šírka (mm) 595
Hĺbka (mm) 662
Výška balenia (mm) 2066
Šírka balenia (mm) 664
Hĺbka balenia (mm) 728
Čistá hmotnosť (kg) 73.5
Ostatné Ostatné

Čiarový kód EAN 7332543733606
Kód produktu 925 993 327
Trieda energetickej účinnosti E
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)
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Klimatická trieda SN-N-ST-T

Technická špecifikácia
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