
Вътрешното LED осветление достига до всеки ъгъл. 
Вътрешното LED осветление придава дискретна светлина, разпределена 
равномерно в цялото пространство. Освен това LED крушките са по-
малки и по-енергоспестяващи от стандартните крушки – Вашият по-
екологичен избор. 

Отделение за зеленчуци с пълна ширина за ефективно съхранение 
на обемни продукти.
Просторно отделение за зеленчуци с пълна ширина, предназначено за 
съхранение на всички Ваши продукти. Дори и по-дългите и странни по 
форма зеленчуци се побират лесно. 

Насладете се на спокойствието с пет години 
гаранция на компресора.
За да Ви осигурим максимално спокойствие, 
компресорът е с петгодишна гаранция, покриваща 
разходите за труд, транспорт, отстраняване и 
зареждане с газ, обща поддръжка и сервизни 
разходи.

Управлявайте функциите за съхранение с електронното управление.
Електронното управление Ви дава възможност за прецизни корекции на 
температурата и останалите функции за съхранение. Този ефективен 
комбиниран хладилник с фризер Ви предоставя незабавна информация 
за настройките на цифровия контролен панел. 

Технологията LowFrost минимизира образуването на лед. 
Ефективен комбиниран хладилник с фризер с усъвършенствана Low Frost 
технология. Размразяването е по-лесно и по-рядко благодарение на 
скрити охладителни кръгове, които минимизират образуването на 
заледяване. 

Хладилникът с фризер LowFrost улеснява размразяването.
Хладилникът с фризер 3000 използва технология Low Frost, за да сведе 
до минимум обледяването, като използва скрити охлаждащи кръгове, 
които правят размразяването по-лесно и в същото време се налага по-
рядко.

Product Benefits & Features

• Нетен капацитет на хладилника: 165.5 л
• Нетен капацитет на фризера: 41 л
• Нетен капацитет на зона с нулева темпаратура:  л
• Общ нетен капацитет: 206 л
• Енергиен клас: E
• Цвят/ дизайн на хладилника: Силвър + инокс боя с покритие срещу 
отпечатъци от пръсти
• Автоматично размразяване на хладилното отделение
• Циркулация на въздуха чрез вентилатор за осигуряване на равномерна 
температура в хладилника
• Електронно регулиране на температурата
• Осветление на хладилника: 1, Вътрешно LED 
• Хладилни рафтове: 3 пълна ширина, Устойчиво стъкло с лайсна
• Поставка за яйца: 1 за 6 яйца
• Flexi-Space: подвижни стъклени рафтове във фризерното отделение 
• Фризерни рафтове: 1, Закалено стъкло
• Чекмеджета на хладилника: 1 Пълна ширина, Устойчива прозрачна 
пластмаса
• Панти на вратата с: Дясна позиция § обръщаеми 
• Регулируеми крачета на уреда

Статичнo охл.
RDB424E1AX

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF200PE0000A.jpg


Инсталация Свободностоящ
Технология на охлаждане на 
хладилната част Статично охлаждане
Технология на замразяване на 
фризера Статичнo охл.

Нетен капацитет на хладилника (л) 165.5
Общ нетен капацитет (л) 206
Нетен капацитет на фризера (л) 41
Размери за вграждане ВxШxД в мм неприложимо
Размери ВxШxД в мм 1434x550x547

Основен цвят Силвър + инокс боя с покритие 
срещу отпечатъци от пръсти

Консумирана мощност (Watt) 110
Захранващо напрежение (Volt) 230
Необходим предпазител (А) 10
Външна дължина на захранващия 
кабел 2.5

Продуктов код (PNC) 925 992 224
Енергиен клас E
Капацитет на замразяване (кг/24ч) 2.7
Ниво на шум, dB(A) 39
Минимална температура в 
помещението, C 10

Годишна консумация на енергия, 
kWh 177

Климатичен клас SN-N-ST

Product Specification
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