
EN3854NOX Combinado

Prolongue a frescura com o combinado
TwinTech® FrostFree
A tecnologia Electrolux TwinTech® FrostFree garante
o nível ótimo de humidade no frigorífico. Os alimentos
mantém a sua frescura e textura por muito mais
tempo, graças aos sistemas de refrigeração de ar
independentes do frigorífico e do congelador.

Baixo consumo de energia para um aparelho de
elevado desempenho
Com uma classificação energética A ++, este
equipamento combina um desempenho excelente
com baixo consumo de energia

O espaço para tornar tudo visível

Quando o seu congelador está cheio, pode ser difícil
encontrar o que procura. Com a gaveta de congelador
SpacePlus®, poderá ver todo o seu conteúdo.

Mais benefícios:
Intelligent FreeStore® para uma refrigeração perfeita em todo o
compartimento frigorífico

•

Iluminação interior LED - para uma excelente visibilidade•

Display com fácil acesso às principais funções para uma boa conservação
dos alimentos

•

Características:

Portas em inox anti-dedadas•
Capacidade útil no congelador: 91 l•
Capacidade útil no frigorífico: 258 l•
Nível de ruído: 43 dB•
Congelador No Frost•
Descongelação automática do
frigorífico

•

Refrigeração ventilada•
Refrigeração intensiva•
Congelação intensiva•
Display LCD na porta•
Controlo eletrónico•
Iluminação interior•
Prateleiras: 3 largura completa , Vidro
com guarnição

•

Prateleiras no congelador: 2, Vidro•
Gavetas no congelador: 2 + 1 Meia
Gaveta , Plástico transparente

•

Gaveta baixa temperatura•
Prateleira para garrafas•
Porta com abertura à direita
&reversível com recurso a serviços
técnicos

•

Pés ajustáveis•

Especificações técnicas:

Dimensões (AxLxP), em mm : 2005x595x647•
Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC) : A++•
Capacidade Total do Frigorífico : 349•
Tipo de Controlo : Eletrónico Tátil•
Tecnologia de frio do congelador : No Frost•
Iluminação : Interna. LED, Lado•
Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 251•
Capacidade bruta total, l : 370•
Nível de ruído, dB(A) (2010/30/EC): : 43•
Nº de vidros da porta : 1•
Capacidade útil do frigorífico, (L) : 258•
Capacidade útil do congelador, (L) : 91•
Altura, mm : 2005•
Largura, mm : 595•
Profundidade, mm : 647•
Dimensões_SBS : xx•
Altura, mm : 0•
Largura integrável : 0•
Profundidade integrável : 0•
Capacidade de congelação, kg/24h : 4•
Classe climática : SN-N-ST-T•
Voltagem, V : 230•
Frequência, Hz : 50•
International colour (Icon) : Grey+Stainless Steel Door with
Antifingerprint

•

Cor : Cinza + INOX Antidedadas•
Cor principal : Cinza+Porta Inox Anti-dedadas•
Marca : Electrolux•
Modelo : EN3854NOX•
Product Partner Code : All Open•

Descrição do produto:

Combinado de 2,005 m
Twintech com frigorífico
ventilado para
temperatura constante e
congelador No Frost
livre de gelo, Display
LCD na porta, Gaveta
FreshZone, Portas em
Inox Anti dedadas,
Iluminação interior LED,
Classe A++


