
VÖRUHEITI 

KÆLI/FRYSTISKÁPUR EN 3488 MOH 
ELECTROLUX 
 Rafræn stýring á hitastigi með LED-ljósum og skjá á hurð. Þú 

getur treyst því að hitastigið er ávallt rétt. Rafræn stýring gefur 
nákvæmt hitastig fyrir þín matvæli. Rafrænn skjárinn á hurðinni 
veitir sjónrænar upplýsingar og gerir skápinn stílhreinni. 

 Sjálfvirk hrímlosun í frysti. Þessi tækni tryggir að þú þarft aldrei 
framar að hreinsa hrím og klaka úr frystinum. Þetta spara ekki 
aðeins tíma, því þetta tryggir betri varðveislu matvæla. 

 Sjálfvirk hrímlosun í kælihluta. Auðvelt að hreinsa kæliskápinn 
að innan. Þurrkið af með rökum klút og skápurinn er eins og 
nýr. 

 „MultiFlow“ – kæling með hringrás lofts. Þessi tækni tryggir 
einsleitt flæði á köldu lofti um skápinn á 5°C, og tryggir jafnfram 
að mismunur á milli efstu og neðstu hillur er aldrei meiri en 1°C. 

 Sjónræn og hljóðviðvörun á hitastigi. Til aukins öryggis er eþssi 
skápur með sjónræna viðvörun og viðvörun með hljóði ef 
hitastigið verður hættulega hátt. Þetta gefur þér kost á að 
bregðast við áður en matvælin verða fyrir skaða.  

 Súperkæliaðgerð. Þessi aðgerð tryggir að æskilegu hitastigi sé 
náð á fljótlegan hátt. Sérstaklega mikilvægt eftir stórinnkaup, 
svo að hægt sé að kæla matvælin fljótt og vel, án þess að 
hætta sá á að hitastigið í kæliskápnum hækki og skaði önnur 
matvæli. 

 Súperfrysting með sjálfvirka stillingu hitastigs. Þegar þessi 
aðgerð er notuð hækkar kuldinn í frystinum, sem tryggir 
hraðvirkari frystingu á ferskum matvælum og tryggir þannig að 
bragð og vítamín varðveitast betur, og matvæli sem eru fyrir í 
skápnum þiðna ekki vegna hitabreytinga. Súperfrysting í 
þessum skáp snýr til baka í upphaflega stillt hitastig þegar 
frystingu er lokið.  

 „TasteGuard“® kolsía. Það er best þegar loftið í kring um 
matvælin er hreint og án lyktar. Þessu er hægt að ná fram með 
„TasteGuard“, sem hreinsar loftið með kolsíu og fjarlægir 
hugsanlega lykt, þannig að matvælin taka ekki bragð hvert af 
öðru – jafnvel ekki þegar óinnpökkuð matvæli eru í skápnum. 

 Frívirkni. Er hægt að gangsetja við lengri fjarveru til að minnka 
orkunotkun og slæma lykt. 

 Flöskuhilla. Það getur verið erfitt að staðsetja flöskur í 
kæliskápnum. Með hagkvæmri flöskuhillu er hægt að safna 
þeim saman og fá jafnframt pláss fyrir fleiri matvæli.  

 Innrétting í frysti: 2 frystiskúffur + 1 hálfdjúp skúffa með 
handfang úr málmi. 

 Tveir hitastillar. Þessi skápur er búin tveimur hitastillum sem 
gefur möguleika að stýra hitastigi í kælihluta og í frysti hvoru 
fyrir sig. Skápurinn þarf því minni orku til að viðhalda réttu 
hitastigi. 

 Glerhillur í frysti. Sterkar glerhillur tryggja góða yfirsýn og það 
er auðveldar að hreinsa þær en hefðbundnar grindur. 

 Ljós í kæliskáp. LED-ljós innfellt í hlið og annað LED-ljós efst. 
Það er mikilvægt að vera með góða lýsingu þegar þú opnar 
kæli/frystiskáp, svo það er mikilvægt að velja skáp með lýsingu 
sem hentar þínum þörfum best. 

 Ljós í frysti: LED-ljós með deyfingu. 

 „FrostFree“. Þessi tækni hefur marga kosti. Meðal þeirra er 
sjálfvirk afþíðing, ekkert hrím á pökkum og skúffum í frysti. 
Lausar hillur í staðinn fyrir kæligrindur og orkunotkun sem 
tryggir orkuflokkun A++ 

 
 

 

 
 

 Utamnál, HxBrxD, mm  1840x595x647 

 Hæð, mm    1840 

 Breidd mm.   595 

 Dýpt mm.    647 

 Uppsetning   Frístandandi 

 Hurðarlamir  Hægri, hægt að snúa við 

 Lágmark umhverfishita  10 

 Fjarlægð að hliðarvegg, mm  20 

 Straumsnúra, lengd, metrar   2.4 

 Straumspenna, V   230 

 Tíðni, Hz    50 
Orkuflokkun/notkun 

 Orkuflokkun   A++ 

 Orkunotkun á ári, kWklst  240 

 Breyting á hitastigi frá -18°C til -9°C,  20 klst 

 Frystigeta, kg/sólarhring  4 kg 

 Hljóðstig í gangi dB(A)  41 
Fleiri tækniatriði 

 Litur    Rauður 

 Hjól/stillifætur Stillanlegir fætur framan|hjól aftan 

 Fjöldi hitastilla   2 
Rúmtak 

 Brúttó rúmtak kælir/frystir, ltr  227/111 

 Nettó rúmtak kælir/frystir, ltr  220/92 
 

 

VÖRUNÚMER: 

 
1808950 

LÝSING: 

Stílhreinn A++ kæli-frystiskápur í rauðum lit með skjá framan á hurð. Mjög lítil orkunotkun og góð nýting á plássi. Frystir án myndunar á hrími og 
kælitækni sem gefur bestu mögulegu kælingu. Heldur matvælunum þínum lengur ferskum. 

 
 

 
 


