Chladnička kombinovaná s mrazákem
LNT7TE18S

Čerstvé a zdravé potraviny s technologií TwinTech® No Frost
Chladnička s mrazničkou TwinTech® No Frost chrání kvalitu potravin.
Inteligentní technologie se dvěma nezávislými chladicími systémy. V
mrazničce se netvoří námraza a zároveň je udržována ideální vlhkost v
chladničce, což brání vysychání jídla. O 60 % méně ztráty hmotnosti vašich
potravin.

Specifikace a benefity
Ochrana potravin s technologií TwinTech® No Frost
Inteligentní systém chlazení TwinTech® No Frost
zabraňuje tvorbě námrazy a zároveň udržuje v
chladničce správnou vlhkost, která prodlužuje čerstvost
potravin a snižuje ztrátu jejich hmotnosti o 60 %.

Stabilní teplota díky technologii DynamicAir
DynamicAir zajišťuje udržování stabilní teploty uvnitř
vaší chladničky. Funguje na základě cirkulace
chladného vzduchu, který chrání vaše potraviny před
ohřátím i při otevření dveří.

Nastavení na dosah vašich prstů. Díky
elektronickému duálnímu dotykovému ovládání
Díky elektronickému dvojitému dotykovému ovládání
nemusíte nikdy hádat, co se děje v lednici. Můžete
snadno ovládat a přesně nastavovat různé funkce
ledničky i mrazničky jediným dotykem.

Udělejte si místo pro nadměrné nádoby pomocí FlexiShelf
S policí FlexiShelf můžete přeorganizovat vnitřek chladničky, jakkoliv si
přejete. Flexibilní sklopnou polici lze zasunout zpět, plně vysunout nebo
vysunout napůl, aby se okamžitě vytvořilo místo pro nadměrné a jinak atypické
nádoby či láhve.
Desetiletá záruka na motor
Díky desetileté záruce (po registraci na electrolux.cz) na invertorový motor
(kompresor) můžete být zcela bez obav. Záruka se vztahuje na všechny škody
způsobené běžným provozem.

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 61 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 192 (l)
• Extrémně tichá: jen 35 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého chlazení zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty
• Funkce rychlého zmrazení
• Funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti
zabraňuje vytváření plísní a pachů
• Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, 1 Flexi polička, sklo s obrubou vpředu a
vzadu.
• Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné
• Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka, průhledný plast
• Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře, průhledný plast
• Speciální držák pro stabilní uložení lahví v dveřní přihrádce
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 548 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
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Technická specifikace
Vlastnosti
Barva
Počet kompresorů
Příkon (W)
Ovládání
Odmrazování mrazničky
Energie
Značka
Model
Instalace produktu
Kategorie výrobku
Čistá kapacita chladícího prostoru (l)
Čistá kapacita chladnější zóny (l)
Čistý objem mrazáku (l)
Technologie zchlazování
Rozměry a instalace
Výška (mm)
Šířka (mm)
Hloubka (mm)
Vestavná výška (mm)
Šířka otvoru pro vestavbu (mm)
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm)
Výška balení (mm)
Šířka balení (mm)

Performance
Bílá
1 + ventil
140
P10
Automatické
Energy supply
Electrolux
LNT7TE18S
Vestavěný spotřebič
Chladnička s mrazničkou
192
0
61
No Frost
Rozměry
1772
548
549
1780
560
550
1840
590

Hloubka balení (mm)
Čistá hmotnost (kg)
Ostatní
EAN kód produktu
Kód produktu (PNC)
Třída energetické účinnosti
Objem prostoru chladničky (l)
Objem prostoru označeného čtyřmi
hvězdičkami (lit.)
Emisní třída hluku šířeného vzduchem
Úroveň emisí hluku šířeného
vzduchem v dB(A) re 1pW
Akumulační doba - doba po kterou se
při výpadku provozu udrží dostatečně
nízká teplota aby nedošlo k tání (h)
Klimatická třída
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)
Mrazící výkon (kg/24h)

600
58
Other technical data
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