EUN1100FOW Mraznička
Funkce rychlého zmrazení ochrání potraviny.
Funkce rychlého zmrazení vzhled a vůni jidla, ale také
ochrání i vitamíny v něm uložené.

Teplotní alarm.
Pokud vnitřní teplota stoupá, varuje vás alarm a zapne
se výstražné světlo. Můžete tedy vklidu odpočívat a
vaše jídlo bude mimo ohrožení.

Vaše mražené potraviny budou daleko přístupnější
Tyto zásuvky mají průhlednou přední část, díky které jdou rychle vyhledat
specifické potraviny. A, když potřebujete zásuvku přemístit jinam, má
ergonomická držadla.

Features :

Technical Specs :

Product Description :

• K plné integraci do vestavné kuchyně
•Čistá kapacita mrazícího prostoru: 98 (l)
•External electronic controls
•Odmrazování mrazáku: manuální
•Umístění dveřních pantů: Vpravo,
zaměnitelné doleva
•Poličky mrazáku: 4 - plná šířka , průhledný
plast
•Rychlé zmrazení s automatickým
návratem k normální funkci
•Vizuální a akustický signál vysoké teploty
•Visuální varovná indikace otevřených dveří
•Noise level: only 40 dB
•Škrabka na led přiložena
•Nožky : Nastavitelné nožičky
•Other internal features: Ice scraper
•Freezer colour/design: Bílá
•820 mm built-in height

• Vlastnosti : Performance
•Barva : Bílá
•Chladivo : R600a
•Hrubý objem mrazáku (l) : 108
•Čistý objem mrazáku (l) : 98
•Rozměry a instalace : Rozměry
•Výška (mm) : 815
•Šířka (mm) : 560
•Hloubka (mm) : 550
•Vestavná výška (mm) : 820
•Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 600
•Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550
•Čistá hmotnost (kg) : 32
•Šířka balení (mm) : 600
•Hloubka balení (mm) : 620
•Výška balení (mm) : 870
•Energetický informační list : Energy supply
•Značka : Electrolux
•Model : EUN1100FOW
•Kategorie výrobku : Šuplíková mraznička
•Instalace : Vestavěný spotřebič
•Spotřeba el.energie (W/h) : 0.559
•Příkon (W) : 120
•Energetická třída : A+
•Energetická třída, levá část :
•Energetická třída, střední část :
•Energetická třída, pravá část :
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 210

Funkce rychlého zmrazení. Teplotní alarm.
Průhledné ergonomické zásuvky.

