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Electrolux - Electrolux LNT5TF37W2-H - Fritstående kølefryseskab

Køle-/fryseskab i hvid med ventileret køl og selvafrimende NoFrost fryser.
Køle-/fryseskabet har mange opbevaringsmuligheder og lækkert, lyst
interiør samt LED belysning, som giver et godt overblik.

• Avanceret dobbelt køling
TwinTech NoFrost køle-/fryseskab beskytter madkvaliteten. Intelligent
teknologi med to uafhængige kølesystemer og NoFrost fryser. Bedre end
standard NoFrost holdes fugtigheden ideel i køleskabet og hindrer
udtørring af maden. 60% mindre massetab med TwinTech NoFrost.

• Naturens egen smag beskyttes med TwinTech NoFrost
TwinTech NoFrost intelligent dobbelt kølesystem fastholder fugten i
ingredienserne. Produktet er overlegent sammenlignet med almindelige
frostfri produkter og køler individuelt køleskab og fryser. Fryseren danner
ikke rim. Køleskabet holder den rigtige fugtighed og giver 60% mindre
massetab med TwinTech NoFrost.

• Konstant koldt med DynamicAir
DynamicAir sikrer en stabil temperatur indvendigt i køleskabet. Den lader kold luft cirkulere i køleskabet, så maden beskyttes mod
opvarmning, selv når døren står åben.

• 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.

• Energiklasse: F

• Køleskabs nettokapacitet: 259

• Frysers nettokapacitet: 93

• NoFrost: Ja

• Højde: 201
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype Frostfri, dynamisk kølingFrostfri, dynamisk kølingFrostfri, dynamisk kølingFrostfri, dynamisk køling

GarantiGarantiGarantiGaranti 2222

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

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

TypeTypeTypeType LCD-displayLCD-displayLCD-displayLCD-display

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Indstillelige front ben, bag rullerIndstillelige front ben, bag rullerIndstillelige front ben, bag rullerIndstillelige front ben, bag ruller

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 2,4 m2,4 m2,4 m2,4 m

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 4,6 kg/24t4,6 kg/24t4,6 kg/24t4,6 kg/24t

Antal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskufferAntal fryseskuffer 3333

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 2 x skuffe - fuld bredde transparent ¦ 1 x skuffe - halv dyb2 x skuffe - fuld bredde transparent ¦ 1 x skuffe - halv dyb2 x skuffe - fuld bredde transparent ¦ 1 x skuffe - halv dyb2 x skuffe - fuld bredde transparent ¦ 1 x skuffe - halv dyb

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 12,2 timer12,2 timer12,2 timer12,2 timer

Interiør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktioner LED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysning

TemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktioner Ja - visuelJa - visuelJa - visuelJa - visuel

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 351 liter351 liter351 liter351 liter

Automatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimning Ja - fryser, køleskabJa - fryser, køleskabJa - fryser, køleskabJa - fryser, køleskab

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 4444

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 4444

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 1 x flaskedørsopbevaring - 1,5 liter flaskeopbevaring ¦ 3 x1 x flaskedørsopbevaring - 1,5 liter flaskeopbevaring ¦ 3 x1 x flaskedørsopbevaring - 1,5 liter flaskeopbevaring ¦ 3 x1 x flaskedørsopbevaring - 1,5 liter flaskeopbevaring ¦ 3 x

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 2222


	PriceField: 7.499,00 kr.


