Electrolux 600 Frys LowFrost
LUB3AE88S

Avfrosta mer sällan
Minska uppbyggnaden av is med det integrerade 600 LowFrost-systemet. Det
minskar isbildning enkelt, så att du inte behöver avfrosta frysen lika ofta.

Tack vare det integrerade systemet i denna 300 LowFrost kyl/frys har det
aldrig varit lättare att hålla isen borta. Vårt system minskar uppbyggnad av is,
så att du inte behöver frosta ur lika ofta.

Produktfördelar
Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta
Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller frysens temperatur för att
förhindra uppbyggnad av is. För bättre prestanda och mindre underhåll.

OptiSpace har en rymlig interiör för förvaring av livsmedel
Vårt frysskåp med OptiSpace har gott om förvaringsmöjligheter, både på och
mellan hyllorna. Men om du behöver ännu mer utrymme kan lådorna enkelt tas
bort och du kan anpassa kylskåpet efter dina behov.

Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.
Elektroniska kontroller ger dig möjlighet att justera inställningarna och
temperaturen på frysskåpet.

Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze
Snabbinfrysningsfunktionen FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer,
konsistens, smak och alla hälsofördelar.
Pålitliga hyllor med säkerhetsglas
Kraftiga hyllor i frysen, tillverkade av säkerhetsglas och kända för sin
hållbarhet. Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en
fuktig trasa.

• Larm vid hög temperatur
• Inklusive isskrapa
• FastFreeze - snabbinfrysning
• Hyllor i säkerhetsglas
• Fryslådor: 4, Transparent plast

Electrolux 600 Frys LowFrost
LUB3AE88S
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Typ av dörr
Volym frys, l
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Dörrhängning
Energiklass
Installation
CustomFlex
Avfrostningsteknik
Typ av handtag
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
Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

600
Integrerad
98
873x540x549
880x560x550
Höger och omhängbar
E
Integrerat med glidskenor
LowFrost
R600a
60
2.4
177
34
B
12.7
10
4.5
SN-N-ST-T
Vit
Vit
933 033 738
7332543720651

