
LRS4DF18S Chladnička

Stála teplota s technológiou DynamicAir

Technológia DynamicAir udržiava stabilnú teplotu vo
vnútri chladničky. Zabezpečuje cirkuláciu chladného
vzduchu, čím chráni potraviny aj pri otvorení dverí.

Vytvorte priestor pre vysoké predmety s poličkou
FlexiShelf
S poličkou FlexiShelf môžete upraviť vnútro
chladničky podľa vašich predstáv. Posuvná sklenená
polička polovičnej hĺbky sa môže zasunúť, vysunúť
úplne alebo iba do polovice, aby uvoľnila priestor pre
vyššie predmety. Správna flexibilita pre všetky vaše

Ďalšie benefity
Plne rozšíriteľná zásuvka pre jednoduchý prístup k čerstvým potravinám.•

Upravte si úroveň vlhkosti v chladničke s mrazničkou s reguláciou vlhkosti.•

Špecifikácia

Plne integrovateľné s posúvnymi
dvermi

•

Čistý objem chladiaceho priestoru: 310
l

•

Extrémne tichá: len dB•
Automatické odmrazovanie
chladiaceho priestoru

•

Dovolenková funkcia pre
minimalizovanie spotreby energie
počas dlhej neprítomnosti so bránením
plesní a zápachu

•

Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí
želanú teplotu v chladničke

•

Cirkulácia vzduchu pre rovnomernú
teplotu po celej chladničke

•

Zvukový a optický varovný signál pri
otvorených dverách

•

Poličky chladničky: 4 plnej šírky + 1
flexibilná , Foil on Plastic

•

Zásobník na vajíčka: 2 pre 6 vajíčok•
Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné
LED, bočné, With rise-on effect

•

Farba/dizajn chladničky: biela•
Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné•
1780 mm zabudovateľná výška•
Rozmery: 1772 x 548 x 549 mm•
Rozmery pre zabudovanie : 1772 x 548
x 549 mm

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Hrubý objem chladničky (l) : 314•
Pánty dvierok : vpravo - zameniteľné•
Kapacita zmrazovania (kg/24h) : 0•
Farba : biela•
Energia : Energia•
Značka : Electrolux•
Model : LRS4DF18S•
Druh výrobku : Chladnička•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Príkon (W) : 100•
Denná spotreba el. energie (kWh) : 0.392•
Čistý objem chladničky (l) : 310•
Mraziaci priestor : nie je•
Čistý objem 0°C zóny : 0•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 1772•
Šírka (mm) : 548•
Hĺbka (mm) : 549•
Výška výklenku na zabudovanie (mm) : 1780•
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) : 560•
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) : 550•
Čistá hmotnosť (kg) : 54•
Výška balenia (mm) : 1840•
Šírka balenia (mm) : 590•
Hĺbka balenia (mm) : 600•
Ostatné : Ostatné•
Čiarový kód EAN : 7332543737895•
Kód produktu : 923 581 070•
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom : B•
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom v dB (A) re 1pW : 34•
Trieda energetickej účinnosti : F•
Klimatická trieda : SN-N-ST•

Popis výrobku
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