
Žiadne priestorové kompromisy vďaka zásuvke MaxiBox
Špeciálne navrhnutá zásuvka na zeleninu MaxiBox poskytuje skvelé 
uskladnenie dokonca aj najväčších surovín vo vašej mrazničke. To znamená, 
že môžete usporiadať priestor jednoducho a efektívne. Môžete jednoducho 
uskladniť všetko od vreciek so zemiakmi po vodný melón.

Zvoľte nastavenie mrazničky pomocou elektronického ovládania
Elektronické ovládanie vám dáva možnosť 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.

Mnoho priestoru pre potraviny vďaka OptiSpace
Naša veľká voľnestojaca mraznička je ideálna pre 
rodinný život, s množstvom možností uskladnenia na 
policiach aj medzi nimi. Ak však kedykoľvek zistíte, že 
vám dochádza miesto, môžete vybrať priehradku na 
zeleninu, chladiacu priehradku a mraziace priehradky 
podľa vašich potrieb. 

Priestranné úložné riešenie
500 OptiSpace Freezer ponúka priestranný interiér pre potraviny. Možnosti 
uloženia uľahčujú nájsť priestor aj pre väčšie balenie. A pokiaľ potrebujete ešte 
viac miesta, zásuvky je možné ľahko vybrať.

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mraziaceho priestoru: 194 l
• Elektronické ovládanie s LED indikátormi
• Odmrazovanie mrazničky: manuálne
• Záves dverí: vpravo - zameniteľné
• Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky + 1 polovičnej hĺbky, priehľadné plastové
• Priehradky s príklopom: 2, priehládné 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 39 dB
• Škrabka na ľad v príslušenstve
• Nožičky: nastaviteľné nožičky, zadné pevné valčeky
• Rozmery VxŠxH (mm): 1550 x 595 x 635 

Skriňová mraznička
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba biela
Chladivo R600a
Hrubý objem mrazničky (l) 224
Čistý objem mrazničky (l) 194
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1550
Šírka (mm) 595
Hĺbka (mm) 635
Čistá hmotnosť (kg) 55.1
Šírka balenia (mm) 635
Hĺbka balenia (mm) 700
Výška balenia (mm) 1590
Energia Energia
Značka Electrolux
Model LUT1AE32W
Druh výrobku Mraznička
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.712
Chladiaca technológia mrazničky Statická
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543828418
Kód produktu 922 717 225
Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom C

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 39

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