
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.

Desaťročná záruka na kompresor
Vychutnajte si úplný pokoj na duši s vedomím, že na 
samotný kompresor máte desaťročnú záruku. Záruka 
sa vzťahuje na poškodenia, ku ktorým môže dochádzať 
pri prácach, preprave, vypúšťaní a plnení plynom, 
alebo pri všeobecnej údržbe. 

No Frost – navždy bez námrazy
Technológia No Frost bráni tvorbe námrazy vo vnútri mrazničky, takže ju už 
nikdy nebudete musieť odmrazovať. Vďaka tomu je vnútorný priestor 
hygienickejší, lepšie sa čistí a navyše ponúka viac miesta na uloženie vašich 
obľúbených potravín a ingrediencií.

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mraziaceho priestoru: 280 l
• Elektronické ovládanie s LED indikátormi
• Záves dverí: Left & Reversible
• Zásuvky mrazničky: 5 plnej šírky, priehľadné plastové
• Priehradky s príklopom: 2, priehládné plastové
• Funkcia rýchleho zmrazenia
• Úroveň hluku: len 42 dB
• Nožičky: nastaviteľné nožičky
• Rozmery VxŠxH (mm): 1860 x 595 x 650 

Skriňová mraznička

LUT5NF28W0

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEFZ200PA0000Y.jpg


Vlastnosti Vlastnosti
Farba biela
Chladivo R600a
Hrubý objem mrazničky (l) 307
Čistý objem mrazničky (l) 280
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1860
Šírka (mm) 595
Hĺbka (mm) 650
Čistá hmotnosť (kg) 68
Šírka balenia (mm) 664
Hĺbka balenia (mm) 728
Výška balenia (mm) 1916
Energia Energia
Značka Electrolux
Model LUT5NF28W0
Druh výrobku Mraznička
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.745
Príkon (W) 183
Chladiaca technológia mrazničky No Frost
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543736850
Kód produktu 922 717 078

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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