
Horné dotykové elektronické ovládanie  ponúka ľahký prístup k funkciám
Presné nastavenie teploty a ľahký prístup k funkciám chladničky s mrazničkou, 
vďaka prehľadnému displeju horného dotykového elektronického ovládania.

Desaťročná záruka na motor
Vďaka 10-ročnej záruke (po registrácii na electrolux.sk) na motor môžete byť 
úplne bez obav. Záruka sa vzťahuje na všetky škody spôsobené normálnou 
prevádzkou.  

Stabilná teplota vďaka technológii DynamicAir
DynamicAir zabezpečuje udržiavanie stabilnej teploty 
vo vnútri vašej chladničky. Funguje na základe 
cirkulácie chladného vzduchu, ktorý chráni vaše 
potraviny aj pri otvorení dverí.

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.

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: 192 l
• Extrémne tichá: len 35 dB
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Cirkulácia vzduchu ventilátorom pre rovnomerné rozloženie teploty v 
chladničke
• Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí požadovanú teplotu v chladničke
• Funkcia Action Freeze rýchlo zmrazuje potraviny a chráni vitamíny a arómy 
potravín
• Dovolenkový režim minimalizuje spotrebu energie počas dlhej neprítomnosti, 
zabraňuje tvorbe plesní a zápachu.
• Zvukový a svetelný varovný signál pri vysokej teplote
• Vizuálny a zvukový výstražný signál pri otvorených dverách
• Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti
• Osvetlenie chladničky: 1, Integrated to FanHigh, vnútorné LED, With rise-on 
effect
• Poličky chladničky: 3 plnej šírky + 1 flexibilná, Foil on Plastic
• Poličky mrazničky: 2, plnej šírky, sklenené
• Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky, priehľadné plastové
• Špeciálne zásuvky chladničky: Plastic w. Foil
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné

Vstavaná kombinovaná chladnička 
 s mrazničkou dole 500 LowFrost
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Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Rozmery (mm) 1772x548x549
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 1780x560x560

Ovládanie Touch electronic control
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 192/72
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 197/73
Farba biela

Osvetlenie chaldničky 1, Integrated to FanHigh, vnútorné 
LED, With rise-on effect

Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Technológia chladenia LowFrost
Odmrazovanie mrazničky manuálne
Odmrazovanie chladničky automatické
Počet termostatov 2
Dľžka prívodného kábla (m) 2.4
Požadované istenie (A) 13
Napätie (V) 230-240
Príkon (W) 140
Čiarový kód EAN 7332543745845
Klimatická trieda SN-N-ST-T
Objem priestoru označeného štyrmi 
hviezdičkami (lit.) 72

Trieda energetickej účinnosti D

Celkový objem (lit.) 265
Odporúčané nastavenie teploty pre 
optimalizované uchovávanie potravín 
(°C)

-18

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) 4.5
Ročná spotreba energie (kWh/rok) 175
Odporúčaná predajná cena 849.00

Technická špecifikácia
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