ERN1200FOW Chladnička
A great place to freeze those items you need most
frequently
Integrated into your fridge, this 4-star compartment is
a great place for frozen food that you need regularly. It
chills down to a safe -18°C.

A new shelf design that removes restrictions to loading the fridge
Thanks to their new design, these glass shelves give you extra width and depth
when packing the fridge. With fewer restrictions, you have more flexibility.

Greater flexibility when chilling your food
This innovative half-width shelf in the door can slide
from left to right, giving you more options when storing
your food.

More Benefits :
• Height-adjustable fridge for seamless installation in an instant

Features :

Technical Specs :

Product Description :

• Pro plnou integraci, k montáži se
spřaženými (kluznými) dveřmi
•Čistá kapacita chladícího prostoru: 97 (l)
•Typ mrazící přihrádky - počet hvězdiček:
****
•Very silent: only 40 dB
•Automatické odmrazování chladící
přihrádky
•Mechanické ovládání teploty
•Poličky chladničky: 2 plná šířka , Skleněné
s lištou
•Držák vajec: 1 na 6 vajíček
•Šuplíky chladničky:
•Osvětlení chladničky: 1, Interní, Žárovka
•Barva / design chladničky: Bílá
•Umístění dveřních závěsů: Vpravo,
zaměnitelné doleva
•Nožky: Nastavitelné nožičky
•820 mm vestavná výška

• Vlastnosti : Performance
•Hrubý objem chladničky (l) : 102
•Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné
doleva
•Indikace vysoké teploty : Není
•Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 2
•Energetický informační list : Energy supply
•Značka : Electrolux
•Model : ERN1200FOW
•Kategorie výrobku : Chladnička
•Instalace : Vestavěný spotřebič
•Příkon (W) : 110
•Spotřeba el.energie (W/h) : 0.529
•Energetická třída : A+
•Energetická třída, levá část :
•Energetická třída, střední část :
•Energetická třída, pravá část :
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 193
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh), levé
části :
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh),
střední části :
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh), pravé
části :
•Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 97
•Oddíl označen hvězdičkami : ****
•Objem oddílu mrazničky (l) : 17

Vestavná chladnička. Energeticky úsporná.

