
Prvotriedne LED osvetlenie
Majte výnimočný prehľad o uložených potravinách vďaka vnútornému LED 
osvetleniu. Diskrétne, energeticky úsporné žiarovky jasne osvietia celý 
priestor. Majú desaťkrát menšiu spotrebu energie než štandardné osvetlenie.

Zachovajte dokonalú štruktúru so systémom FastFreeze
Systém FastFreeze rýchlo zmrazí čerstvé potraviny, takže sa v nich lepšie 
uchovajú vitamíny, štruktúra, príchute a výživné látky.

Jednoduchšia údržba mrazničky s technológiou 
LowFrost
Zabudovaný systém LowFrost udržuje teplotu vašej 
mrazničky tak, aby nedochádzalo k tvorbe námrazy. 
Pre lepší výkon a menej údržby.

Presné podmienky pre uchovávanie potravín s interným elektronickým 
ovládaním.
Majte kontrolu nad podmienkami skladovanie vašich potravín pomocou 
interného elektronického ovládania. LED kontrolky pohodlne ukazujú teplotu a 
nie je tak pochýb o správnosti nastavenia.

ColdSense - rýchlejšie chladenie bráni kazeniu 
potravín
ColdSense po otvorení dverí alebo vložení potravín 
chladničku s mrazničkou navráti na správnu teplotu o 
40 % rýchlejšie ako pri štandardnej chladničke. To 
pomáha vyhnúť sa teplotným šokom na potraviny a 
zabraňuje ich kazeniu, čo pomáha znížiť plytvanie 
potravinami až o 20 %.*

Viac chuti, menej plytvanie potravinami
Chladnička s mrazničkou 500 ColdSense sa po otvorení dverí alebo vložení 
potravín navráti na správnu teplotu o 40% rýchlejšie ako štandardné 
chladničky. To pomáha vyhnúť sa teplotným šokom na potraviny a zabraňuje 
ich kazeniu, čo pomáha znížiť plytvanie potravinami až o 20 %.*

Špecifikácie a benefity

• Plne integrovateľná s posuvnými dverami
• Čistý objem mrazničky: 72 l
• Čistý objem chladničky: 195 l
• Extrémne tichá: len 35 dB
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Cirkulácia vzduchu ventilátorom pre rovnomerné rozloženie teploty v 
chladničke
• Funkcia Action Freeze rýchlo zmrazuje potraviny a chráni vitamíny a arómy 
potravín
• Vizuálny a zvukový výstražný signál pri otvorených dverách
• Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné, LED žiarovka
• Poličky chladničky: 4 plnej šírky, biele plastové
• Poličky mrazničky: 2, plnej šírky, sklenené
• Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky, priehľadné plastové
• Špeciálne zásuvky chladničky: No Trims
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné

Vstavaná kombinovaná chladnička s 
 mrazničkou dole 500 PRO LowFrost

KNT2LF18S

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEERF200PA0000H.jpg


Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Rozmery (mm) 1772x548x549
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 1780x560x550

Ovládanie Touch electronic control
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 195/72
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 199/73
Farba biela
Osvetlenie chaldničky 1, vnútorné, LED žiarovka
Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Technológia chladenia LowFrost
Odmrazovanie mrazničky manuálne
Odmrazovanie chladničky automatické
Počet termostatov 1
Dľžka prívodného kábla (m) 2.4
Napätie (V) 230-240
Príkon (W) 140
Čiarový kód EAN 7332543736799
Klimatická trieda SN-N-ST-T
Objem priestoru označeného štyrmi 
hviezdičkami (lit.) 72

Trieda energetickej účinnosti F
Celkový objem (lit.) 268

Akumulačná doba – doba, počas 
ktorej sa pri výpadku prevádzky udrží 
dostatočne nízka teplota, aby nedošlo 
k rozmrazovaniu (h)

11.5

Maximálna teplota okolia, pre ktorú je 
spotrebič vhodný (°C) 43

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 35

Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom B

Kapacita zmrazovania (kg/24h) 3.9
Ročná spotreba energie (kWh/rok) 272
Odporúčaná predajná cena 459.00

Technická špecifikácia
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