
Regulace vlhkosti prodlužuje čerstvost ovoce a zeleniny
Skladujte zeleninu v naší zásuvce s regulací vlhkosti a uživejte si čerstvou 
chuť po delší dobu. Správná úroveň vlhkosti vytváří ty nejlepší podmínky k 
uchovávání potravin. Uzavřené ventilační otvory jsou ideální pro bylinky a 
listovou zeleninu, otevřené zase pro většinu ovoce a zeleniny.

Stálý chlad s DynamicAir
DynamicAir zajišťuje udržování stabilní teploty uvnitř vaší chladničky. Funguje 
na základě cirkulace chladného vzduchu, který chrání vaše potraviny před 
ohřátím i při otevření dveří. Chytře a lépe chrání potraviny. 

Baz námrazy, už navždy
Naše NoFrost technologie účinně zabraňuje tvorbě 
námrazy ve vaší mrazničce, takže už ji nikdy nebudete 
muset odmrazovat. Díky tomu poskytuje hygieničtější 
prostředí pro uchovávání vašich oblíbených potravin a 
snadněji se čistí.

S TwinTech i po 7 dnech čerstvé jako právě 
přinesené z trhu
Oddělený systém chlazení vzduchu TwinTech udržuje 
potraviny déle čerstvé. Cirkulace vzduchu probíhá v 
chadničce a mrazničce zvlášť a tím se udržuje 
konstantní hladina vlhkosti a teploty. Potraviny jsou tak 
skladovány v dokonalém prostředí a chráněny proti 
vysychání.

Vestavná chladnička s mrazničkou. Kompresor s ventilem. 

Beznámrazová mraznička, čerstvost z trhu v chladničce 
Užívejte si potravin, které jsou po 7 dnech čerstvé jako z trhu, díky chladničce 
s mrazničkou 600 TwinTech®. Odděluje vzduch, který obíhá v mrazničce, od 
vzduchu z chladničky, aby udržela stálou hladinu vlhkosti a teploty. Dokonce 
brání tvorbě námrazy pro kompletní péči o přísady.

Specifikace a benefity

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 64 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 219 (l)
• Velmi tichá: jen 39 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého chlazení zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty
• Funkce rychlého zmrazení
• Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• Elektronická kontrola teploty s LCD displejem
• Elektronická kontrola teploty
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, 2 poloviční hloubka, sklo s obrubou vpředu 
a vzadu.
• Poličky mrazáku: 1, Široké, Skleněné
• Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka, průhledný plast
• Speciální přihrádky chladničky: 1 zásuvka průhledná
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1842 x 540 x 552
• Vestavné rozměry (mm): 1850 x 560 x 560

Chladnička kombinovaná s mrazákem
ENN3153AOW

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEERF190PA00010.jpg


Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1842x540x552
Energetická třída A+
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1850x560x560
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 307
Ovládání Elektronické
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 219/64
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 223/73
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED, Po straně
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie chlazení NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Akumulační doba (h) 21
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 8
Hlučnost (dB(A)) 39
Délka kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
EAN kód produktu 7332543180288
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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