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Orkusparandi kæligeymsla í afkastamiklu tæki  
Með A++ orkunýtingareinkunn sameinar þetta tæki framúrskarandi 
frammistöðu og mjög lága orkunotkun.  

 
Sjálfstæð stýring á bæði kæliskáp og frysti með einum fingri  
Hægt að stjórna bæði kæliskáp og frysti með einum fingri, þessi gerð er 
með rafeindastýringar og 'TwinTech®'-kælingu. Útkoman er stöðugur 
hámarksferskleiki.  

 
Skynvædd 'FreeStore®': Frjálsræði til að geyma ferska hluti hvar sem er  
Geyma matvæli á hvaða svæði í kæliskápnum sem þú velur. Það mun 
haldast jafn ferskt hvar sem þú setur það vegna þess að skynvædda 
FreeStore®-kerfið dreifir kældu lofti jafnt.  
 
Fleiri kostir :  

 Kolasía ('Natural TasteGuard' ®) hreinsar í burtu óæskilegt bragð og 
lykt  

 'FreshZone®? – 15% kaldara fyrir betri ferska geymslu á fiski og kjöti  
 

Atriði :  
 

 Fyrir innbyggingu með hurð-á-hurð uppsetningu 

 Nettórúmtak frystirýmis: 63 l 

 Nettórúmtak kælirýmis: 192 l 

 Mjög hljóðlátur: aðeins 39 dB 

 Sjálfvirk affrysting á frysti 

 Sjálfvirk affrysting á kælirymi 

 Hringrás með viftu fyrir jafnara hitastigum allan skápinn 

 Innkaupavirkni tryggir á fljótlegan hátt æskilegt kælihitastig 

 Hraðfrystivirkni með sjálfvirkri breytingu aftur í venjulegar stillingar 

 TasteGuard ® sía kemur í veg fyrir myglu og slæma lykt 

 Frídagastilling til að lágmarka orkunotkun við langa fjarveru  

 Hljóðræn og sýnileg viðvörunarmerki fyrir opna hurð 

 Rafeindastýringar með LCD-skjá aðskildum stillingum fyrir frysti- og 
kælirými 

 Ljós í kæliskáp: 1, FanHigh, inni LED 

 Hillur í kæliskáp: 2 fjölnotahilla , gler í fullri breidd með brún að framan 
og aftan 

 Eggjabakki: 2 fyrir 6 egg 

 Skúffur í frysti: 3 í fullri breidd, gegnsætt plast 

 Skúffur í kæliskáp: , 2 hálf breidd, gegnsætt plast 
 
Tæknilýsing: 
 

 Orkunýting (2010/30/ESB) : A++ 

 Orkunotkun á ári (l) (2010/30/ESB) : 230 

 Nettórúmtak kælis (l), nema kæli/frystisvæði : 192 

 Netórúmtak kælirýmis (l) : 0 

 Nettórúmtak frystirýmis (l) : 63 

 Frystir með kælivirkni : Án hríms ('Frost free') 

 Hækkunartími hitastig (klst) (2010/30/ESB) : 23 

 Frystigeta (kg/24klst) (2010/30/ESB) : 10 

 Loftslagsflokkun (2010/30/ESB) : SN-N-ST-T 

 Hljóðstig (dB(A) re 1 pW) (2010/30/ESB) : 39 

 Uppsetning á tæki : Til innbyggingar 

 Innbyggingarmál HxBrxD í mm : 1780x560x550 

 Stærðir HxBrxD í mm : 1768x556x549 

 Heildar nettó rúmtak (ltr) : 255 

 Aðallitur : Hvítur 

 Tengt álag (W) : 140 

 Spenna : 230-240 

 Lengd á ytri rafmagnssnúru : 2,4 

 Kóði framleiðslunúmers : 925 516 013 

 Lýsing á tækinu : 

 Electrolux 925 516 013 

VÖRUNÚMER: 
 
1835969 
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