Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved
7100 Vejle
75 85 15 11

Electrolux - Electrolux ENT3LF31W1-V - Fritstående kølefryseskab

5.199,00 kr.
Traditionelt køle-/fryseskab i hvid med god LED belysning i køledelen for
godt overblik over indholdet. Fryser med Lowfrost-teknologi, som reducerer
isdannelsen markant, så du ikke skal afrime fryseren så ofte.
Højrehængslet.
• Temperaturkontrol, for beskyttelse af smag
40% hurtigere nedkøling med ColdSense. Køleskabs- og
rumtemperaturføler reagerer hurtigt på ændringer og opretholder en
stabil temperatur. En hurtig afkøling sikres, og den rigtige temperatur
justeres hurtigt. Mindre temperaturchok, der beskytter strukturen i dine
madvarer.
• Med ColdSense
ColdSense reagerer hurtigt på enhver temperaturændring.
Kuldesensorer reagerer øjeblikkeligt på omgivelsesændringer og justerer
køleskabstemperaturen 40% hurtigere tilbage til optimal. Ved at undgå
temperaturchok på fødevarer beskadiges teksturer ikke. Så du kan bide
sprødheden i alle dine favoritter.
• Mindre vedligeholdelse med LowFrost
Det integrerede LowFrost-system bevarer fryserens temperatur for at forebygge rimdannelse. For bedre ydeevne og mindre vedligeholdelse.
• Vælg køleskabsindstillinger med elektronisk styring
Justér køleskabets indvendige temperatur med den elektroniske betjening, og få præcis feedback fra LCD-displayet.
• LED-belysning i høj kvalitet
Få fantastisk overblik med køleskabets integrerede LED-belysning. De diskrete, energieffektive pærer lyser kraftigt op i hele køleskabet. De
forbruger ti gange mindre energi end standardpærer.
• Pålidelige hylder med sikkerhedsglas
Solide hylder i køleskabet i sikkerhedsglas, kendt for sin holdbarhed. Hvis du kommer til at spilde på glasset, kan du nemt tørre det af med
en fugtig klud.
• Kapacitet køl (ltr): 195
• Kapacitet frys (ltr): 110
• Højde (cm): 175
• NoFrost: Nej
• Energiklasse: F

Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved
7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information
Garanti

2

Model

Fritstående

Overensstemmelsesstandarder

Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, Directive 20

Hjul & nivellering

Indstillelige front ben, bag ruller

Ledningslængde

2,4 m

Hurtigfrysning

Ja

Frysningskapacitet

5,2 kg/24t

Antal frysehylder

1

Antal fryseskuffer

2

Dørhængsel

Venstre

Lagring ved strømsvigt

18 timer

Interiør belysningsfunktioner

LED interiør belysning

Nettokapacitet ialt

304 liter

Automatisk afrimning

Ja - køleskab

Antal køleskabshylder

3

Antal køleskabsdørsinddelinger

3

Indendørs køleskabsbelysning

Ja

Køleskabshylder / skuffer detaljer

1 x flaskedørsopbevaring - 1,5 liter flaskeopbevaring ¦ 2 x

Antal køleskabsskuffer

2

Kølevæske

R 600 A

Opbevaring i dør

Ja

Håndtagsdesign

Integreret

Støjniveau

40 dB(A)

