
Spoľahlivé poličky s bezpečnostným sklom
Silné poličky vnútri mrazničky sú vyrobené z bezpečnostného skla známeho 
svojou trvácnosťou. V prípade náhodných vyliatí môžete poličky jednoducho 
vyčistiť vlhkou handričkou.

Vyberte nastavenia mrazničky s elektronickými ovládacími prvkami.
Elektronické ovládanie vám umožňuje upraviť nastavenia a vnútornú teplotu 
mrazničky.

Funkcia FastFreeze zachová kvalitu potravín
Funkcia FastFreeze rýchlo zmrazí čerstvé potraviny, 
aby sa lepšie uchovali všetky vitamíny, konzistencia, 
chuť a nutričné hodnoty.

Menej údržby mrazničky vďaka systému LowFrost
Zabudovaný systém LowFrost zachováva teplotu 
mrazničky a pomáha predchádzať tvorbe námrazy. Pre 
lepší výkon a menej údržby.

Špecifikácie a benefity

• Pre plnú integráciu, inštalácia s posuvnými dverami
• Čistý objem mraziaceho priestoru: 98 l
• Záves dverí: vpravo - zameniteľné
• Zásuvky mrazničky: 4 plnej šírky, priehľadné plastové
• Funkcia Action Freeze umožňuje rýchle zmrazovanie potravín, chráni 
vitamíny a arómu potravín
• Vizuálny a zvukový varovný signál pri vysokej teplote
• Rýchle zmrazovanie s automatickým návratom do normálu
• Veľmi tichá: len 35 dB
• Škrabka na ľad v príslušenstve
• Rozmery VxŠxH (mm): 873 x 540 x 549 
• Rozmery pre zabudovanie (mm): 873 x 540 x 549 
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba biela
Chladivo R600a
Hrubý objem mrazničky (l) 99
Čistý objem mrazničky (l) 98
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 873
Šírka (mm) 540
Hĺbka (mm) 549
Výška výklenku na zabudovanie (mm) 880
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) 560
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) 550
Čistá hmotnosť (kg) 34.05
Šírka balenia (mm) 591
Hĺbka balenia (mm) 627
Výška balenia (mm) 938
Energia Energia
Značka Electrolux
Model LUB3AE88S
Druh výrobku Mraznička
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.548
Príkon (W) 100
Chladiaca technológia mrazničky Statická nízkonámrazová
Ostatné Ostatné

Čiarový kód EAN 7332543720651
Kód produktu 933 033 738
Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom B

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 34

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