
ENN2853COW Køle-/fryseskab

TwinTech® FrostFree med FreeStore® for længere
friskhed i smag og konsistens
Electrolux TwinTech® FrostFree teknologi med
FreeStore® garanterer optimal fugt i køleskabet.
Maden bevarer den friske smag og konsistens
længere pga. det uafhængige luftkølesystem i
køleskabet og den frostfrie fryser.

Aldrig mere afrimning igen med denne
energisparefunktion
Denne model er udstyret med FrostFree-systemet, så
den aldrig rimer til igen. Dertil kommer også et
miljøvenligt A+ energimærke.

Friske madvarer med ventileret køl

Det intelligente FreeStore®-system fordeler den kølige
luft jævnt i hele køleskabet. Uanset hvor du placerer
dine madvarer, forbliver de lige friske.

Flere fordele
Indvendigt LED lys: energibesparende, holdbart og effektivt•

Skuffe med fugtighedsstyring hold maden frisk og sprød indtil du skal bruge
det

•

Funktioner:

Elektronisk temperaturstyring med
LCD display

•

Selvafrimende fryser•
Selvafrimende køleskab•
FreeStore™•
Visuel og akustisk temperaturalarm•
Visuel og akustisk døralarm•
Visuel og akustisk dør- og
temperaturalarm

•

SuperKøl•
SuperFrys med automatisk
temperaturskift

•

Feriefunktion•
 3 fryseskuffer•
To termostater•
Glashylder i fryseren•
Kombi glashylde i køl fordelt 50/50•

Tekniske data:

Installation : Installation•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 1772x540x549•
Højde, mm : 1772•
Bredde mm. : 540•
Dybde mm. : 549•
Indbygningsmål, HxBxD, mm : 1780x560x550•
Installation : Fuldintegreret med glideskinner•
Dørhængsling : Højrehængt, vendbar•
Min. omgivelsestemperatur : 10°C•
Ledningslængde, m : 2.4•
Elementspænding, V : 230-240•
Frekvens, Hz : 50•
Energiklasse/forbrug : Energiklasse/forbrug•
Energieffektivitetsklasse : A+•
Energiforbrug årligt, kWh : 297•
Optøningstid fra -18°C til -9°C, timer : 21•
Klimaklasse : SN-N-ST-T•
Indfrysningskapacitet, kg/døgn : 10•
Lydeffektniveau dB(A) : 39•
Kapacitet : Kapacitet•
Brutto volume køl/frys, ltr : 197/76•
Netto volume køl/frys, ltr : 192/61•
Flere tekniske data : Flere tekniske data•
Produkttype : Køle-/fryseskab•
Farve : Hvid•
Farve, international : White•
Antal termostater : 2•
Belysning : 1 køleskabspære, Indvendig LED lys•
Belysning : Ingen•
Fryseskuffer, antal : 3 fryseskuffer•
Antal nedfældelig(e) frontlåge(r) : Ingen•

Produktbeskrivelse:

Højt fuldintegreret køle-
/fryseskab med
NOFROST teknologi, så
du aldrig mere skal
afrime din fryser. Den
elektroniske styring i
dette kombiskab, samt
ventilerede køl, sikrer at
dine madvarer holder sig
friske i længere tid. Ved
for høj temperatur, vil
alarmen ligeledes
advisere dig.
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