
Oświetlenie zamrażarki Premium LED
Ciesz się doskonałą widocznością w każdym zakamarku zamrażarki, dzięki 
zintegrowanemu oświetleniu LED. Dyskretne, energooszczędne żarówki 
świecą jasnym światłem i zużywają dziesięć razy mniej energii niż 
standardowe oświetlenie.

Wybierz odpowiednie ustawienia
Elektroniczne sterowanie umożliwia precyzyjną regulację temperatury, a 
czytelny panel z LCD pokazuje wybrane ustawienia.

Cicha, wydajna praca dzięki sprężarce inwerterowej 
Sprężarka inwerterowa utrzymuje stabilną temperaturę przy niższym zużyciu 
energii i poziomie hałasu. W porównaniu ze standardowymi sprężarkami stale 
dostosowuje swoją moc i prędkość roboczą, aby zapewniać optymalną 
wydajność. 

Pięcioletnia gwarancja na sprężarkę
Możesz mieć spokojną głowę, wiedząc, że sprężarka jest objęta 5-letnią 
gwarancją. Dotyczy ona uszkodzeń, które mogą powstać podczas pracy, 
transportu, opróżniania i napełniania gazem, a także ogólnej konserwacji 
urządzenia. 

Low Frost rzadsze rozmrażanie
System Low Frost ogranicza gromadzenie się szronu we wnętrzu komory, co 
sprawia, że znacznie rzadziej trzeba rozmrażać zamrażarkę.

Energooszczedna zamrażarka skrzyniowa z wydajnym kompresorem 
inwerterowym.

System LowFrost
Zamrażarka jest wyposażona w system LowFrost, który zmniejsza ilość lodu 
zgromadzonego w zamrażarce nawet o 80%.

Funkcje

• Technologia LowFrost
• Panel sterowania z wyświetlaczem LCD.
• Rodzaj sterowania: elektroniczne
• Funkcja Action Freeze: funkcja szybkiego mrożenia z automatyczną opcja 
powrotu do standardowych ustawień
• Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
• Oświetlenie wewnętrzne
• Kosze: 3 białe, druciane
• Zamykana na kluczyk
• Nóżki/kółka: 4
• Ukryty parownik zamrażarki

Zamrażarka skrzyniowa seria 300
LCB3LF38W0

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEFZ190PA0000E.jpg


Typ produktu Zamrażarka skrzyniowa
Instalacja wolnostojąca
Kolor biały
Efektywność energetyczna 
(2010/30/EC) A+

Roczne zużycie energii [kWh] 
(2010/30/EC) 309

Pojemność netto zamrażalnika [l] 371
Technologia chłodzenia zamrażarki statyk
Czas wzrostu temperatury [h] 
(2010/30/EC) 40

Wydajność zamrażania [kg/24h] 
(2010/30/EC) 25

Klasa klimatyczna (2010/30/EC) SN-N-ST-T
Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] 
(2010/30/EC) 45

Pojemność brutto zamrażalnika [l] 371
Sygnalizacja wzrostu temperatury brzęczyk i piktogram LCD
Położenie elementów sterujących z przodu po prawej stronie
Kosze 3 białe, druciane
Oświetlenie wewnętrzne, LED
Sterowanie elektroniczne
Skrobaczka do lodu nie
Odpływ nie
Czynnik chłodniczy R600a

Wysokość [mm] 845
Szerokość [mm] 1300
Głębokość [mm] 700
Przewód [m] 2
Waga netto [kg] 48,3
Nóżki 4
Pobierana moc [W] 180
Napięcie [V] 220-240
Kod produktu (PNC) 922 718 132
Kod EAN 7332543721948

Specyfikacja techniczna
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