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

Päťročná záruka na motor (kompresor)
Vďaka päťročné záruke (po registrácii na electrolux.sk) 
na motor (kompresor) môžete byť úplne bez obáv. 
Záruka sa vzťahuje na všetky škody spôsobené bežnou 
prevádzkou.

Pohodlne uskladnite viac
Priehľadná zásuvka na zeleninu po celej šírke 
jednoducho uskladní väčšie a dlhšie potraviny. 
Nakupujte sebavedomo s vedomím, že máte v 
chladničke miesto na uskladnenie väčších potravín. 

OptiSpace má priestranný interiér na potraviny
Naša chladnička s priestorom OptiSpace ponúka veľa možností úložného 
priestoru v hornej časti aj medzi policami. A ak potrebujete ešte viac miesta, 
zásuvky sa dajú jednoducho vybrať, aby vyhovovali vašim špecifickým 
potrebám.

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem chladiaceho priestoru: 132 l
• Veľmi tichá: len 38 dB
• Automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
• Cirkulácia vzduchu pre rovnomernú teplotu po celej chladničke
• Poličky chladničky: 2 plnej šírky, sklenené s lištou
• Zásobník na vajíčka: 1 pre 6 vajíčok
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky
• Osvetlenie chladničky: 1, žiarovka, vnútorné
• Farba/dizajn chladničky: biela
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné nožičky, predné
• Rozmery: 845 x 560 x 575 mm
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Vlastnosti Vlastnosti
Hrubý objem chladničky (l) 137
Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 2
Farba biela
Energia Energia
Značka Electrolux
Model LXB1AE13W0
Druh výrobku Chladnička
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Príkon (W) 100
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.501
Čistý objem chladničky (l) 132
Mraziaci priestor nie je
Čistý objem 0°C zóny 0
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 845
Šírka (mm) 560
Hĺbka (mm) 575
Čistá hmotnosť (kg) 28.5
Výška balenia (mm) 883
Šírka balenia (mm) 581
Hĺbka balenia (mm) 593
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543740246

Kód produktu 923 421 174
Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom C

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 38

Trieda energetickej účinnosti E
Klimatická trieda SN-N-ST-T

Technická špecifikácia
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