Electrolux 800 Kyl-frys NoFrost 266/101 L
LNT9ME34W2

Texturen skyddas. I alla hörn
800 Cooling 360° kyl-frys med avancerad luftcirkulation. Det specialdesignade
systemet gör att kall luft cirkulerar i varje hörn genom väl distribuerade
luftventiler för perfekt bevarad mat.

800 Kyl-frys Cooling 360° med avancerad luftcirkulation. Det specialdesignade
systemet gör att kall luft cirkulerar i varje hörn genom väl distribuerade
luftventiler för perfekt bevarad mat.

Produktfördelar
TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning
TwinTech® No Frost intelligenta dubbelkylningssystem bibehåller fukten i
ingredienserna. Kyl och frys kyls oberoende av varandra, med No Frostsystem som är överlägset standardmodeller. I frysen bildas ingen frost. Med
TwinTech® No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 60 %
mindre massaförlust i maten.

Justerbar förvaring med CustomFlex®
Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i
kylskåpet helt och hållet efter önskemål. Insidan på
dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan
anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och
med löstagbara så att du kan ta bort dem från kylskåpet
för enkel åtkomst.

Hantera din kyl smidigt via My Electrolux Kitchen App
Med My Electrolux Kitchen App kan du enkelt hantera din kyl från din
smartphone. För att kylen ska fungera på bästa möjliga sätt får du
meddelanden om allt från att dörren har lämnats öppen till tips om underhåll.

Kompressorn har 10 års garanti
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti.

• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• Shoppingfunktion
• Semesterfunktion
• Praktisk flaskhylla i dörren
• Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
• Separat styrning för frysen och kylen
• Belysning kyl: Invändig, LED, På sidan

Electrolux 800 Kyl-frys NoFrost 266/101 L
LNT9ME34W2
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Volym Kyl/Frys, l
Typ av dörr
Produktmått H x B x D, mm
Installation
Dörrhängning
Energiklass
Uppkoppling
Antal Kompressorer/Termostater
Maxvikt luckor kyl/frys
CustomFlex
Snabbkylning
Avfrostningsteknik
Typ av handtag
Hjul/Fötter
Köldmedel
Köldmedel vikt
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Ljudnivå, dB(A)
Ljudklass
Säkerhet vid strömavbrott, h
Min. omgivande temperatur, °C
Infrysningskapacitet, kg/dygn
Klimatklass

800 PRO
266/101
Flat
2010x595x650
Fristående
Höger och omhängbar
E
Wi-Fi
1K/2T
Ja
Shopping-funktion
NoFrost
Integrerat
Justerbara fötter, Hjul
R600a
45
2.5
250
41
C
10
10
8
SN-N-ST-T

Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Vit
Vit
925 993 438
7332543807857

