
Duálne elektronické dotykové ovládanie
Vďaka duálnemu elektronickému ovládaniu ľahko nastavíte v chladničke i 
mrazničke rôzne funkcie alebo teplotu jediným dotykom.

Štýlové a elegantné ploché dvierka
Špičkový dizajn tejto chladničky perfektne zapadne do modernej kuchyne. 
Vďaka jednoduchým líniám a plochému tvaru sa skvele dopĺňa s ostatnými 
kuchynskými spotrebičmi a pracovnými plochami. Zapustené, skryté rukoväte 
v dolnej časti dvierok dotvárajú elegantný vzhľad.

Bezkonkurenčná flexibilita uskladnenia s 
MultiSpace 
Chladnička MultiSpace je vyššia než chladničky so 
štandardným dizajnom, čím vám poskytuje viac miesta 
na uskladnenie surovín. Rozmanité riešenia 
uskladnenia vám umožňujú prispôsobiť priestor tak, 
aby vyhovoval vašim potrebám zvýšenej flexibility a 
usporiadaniu potravín v chladničke.

Vždy maximálna chuť vďaka MultiFlow
Technológia MultiFlow udržiava vo vnútri chladničky 
stabilnú teplotu a bráni vysychaniu potravín a 
ingrediencií, čím zabezpečuje optimálne skladovanie 
potravín. Vytvorí prostredie, v ktorom zostanú potraviny 
svieže a chutné až do ďalšieho nákupu.

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 
vlhkosť a chráni potraviny pred vysychaním.*

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 128 l
• Čistý objem chladničky: 309 l
• Objem nulovej zóny 0°C: 24 l
• Úroveň hluku: 43 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
• Dovolenkový režim minimalizuje spotrebu energie počas dlhej neprítomnosti, 
zabraňuje tvorbe plesní a zápachu.
• Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti
• Osvetlenie chladničky: vrchný panel LED
• 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: 1920 x 700 x 712
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Vlastnosti Vlastnosti

Farba sivá + antikorové dvere s úpravou 
proti odtlačkov prstov

Počet kompresorov 1
Ovládanie Touch electronic control
Odmrazovanie mrazničky automatické
Energia Energia
Značka Electrolux
Model LNT7ME46X2
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Druh výrobku Kombinovaná chladnička
Denná spotreba el. energie (kWh) 1.175
Čistý objem chladničky (l) 309
Čistý objem 0°C zóny 0
Čistý objem mrazničky (l) 128
Chladiaca technológia mrazničky No Frost
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1920
Šírka (mm) 700
Hĺbka (mm) 712
Výška balenia (mm) 1997
Šírka balenia (mm) 768
Hĺbka balenia (mm) 801
Čistá hmotnosť (kg) 88.5
Ostatné Ostatné

Čiarový kód EAN 7332543730117
Kód produktu 925 993 306
Trieda energetickej účinnosti E
FFVNE20 343.7
Objem priestoru označeného štyrmi 
hviezdičkami (lit.) 137.4

Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom D

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 43

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

13.5

Klimatická trieda SN-N-ST-T

Technická špecifikácia
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