
Păstrează textura ideală cu FastFreeze
Sistemul FastFreeze congelează alimentele proaspete rapid pentru ca 
vitaminele, textura, aroma și proprietăţile sănătoase să fie conservate mai bine.

LowFrost pentru întreţinere minimă a congelatorului
Sistemul integrat LowFrost menţine constantă temperatura congelatorului 
pentru a ajuta la prevenirea formării acumulărilor de gheaţă. Pentru 
performanţe mai bune și întreţinere minimă.

Control electronic
Controlul electronic permite  reglarea temperaturii interne a frigiderului, în timp 
ce ecranul LCD afişează mereu un feedback precis.

Control activ al temperaturii cu ColdSense pentru alimente proaspete mai 
mult timp
ColdSense reacţionează rapid la orice schimbare de temperatură. Senzorii de 
răcire răspund imediat la schimbările de mediu, aducând temperatura 
frigiderului cu 40% mai rapid la nivelul optim. Prin evitarea șocurilor termice, 
prospeţimea alimentelor tale preferate este menţinută mai mult timp.

Controlul temperaturii, pentru protejarea gustului
Răcire cu 40% mai rapidă cu ColdSense. Senzorii pentru temperatura din 
frigider și din cameră reacţionează rapid la schimbările de mediu, păstrând o 
temperatură stabilă. Astfel, răcirea este rapidă, iar temperatura corectă este 
reglată rapid. Mai puţine șocuri termice pentru alimente care rămân proaspete 
mai mult timp.

Beneficii & caracteristici

• Ventilator de circulare aer pentru menţinerea temperaturii în interiorul 
frigiderului
• Funcţia Action Freeze congelează alimentele rapid, păstrând vitaminele și 
aromele
• Semnal sonor și vizual de avertizare ușă deschisă
• Balamale ușă: balamale pe dreapta, reversibila 

Combină frigorifică încorporabilă Static 
 low frost clasă F 268 litri H 177 cm

LNT2LF18S

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEERF200PA0000H.jpg


Capacitate totală, litri 268
Capacitate netă frigider, litri 196
Capacitate netă congelator, litri 72
Clasă eficienţă energetică F
Consum anual de energie, kWh 272
Nivel zgomot, db(A) 35
Tehnologie răcire congelator Static low frost
Tehnologie răcire frigider Static
Capacitate congelare, kg/24h 3.9
Autonomie, h 11.5
Temperatură ambientală min., °C 10
Clasă climatică SN-N-ST-T
Numar compresoare 1
Tip control E501X single ctrl
Dezgheţare frigider Automată
Dezgheţare congelator Manuală
Dozator apă Nu
Număr rafturi frigider 4 lăţime completă
Tip rafturi frigider plastic alb
Sertare frigider 2, lăţime 1/2, plastic transparent
Tip sertare frigider 2 Half Drawers
Compartiment ouă 2 pentru 6 ouă
Rafturi uşă 2, lăţime completă, transparent
Număr sertare congelator 3 lăţime completă
Tip sertare congelator Plastic transparent

Lumină frigider 1, la interior, bec LED
Lumină congelator Fără
Agent frigorific R600a
Tip produs încorporabil
Dimensiuni ÎxLxA, mm 1772x548x549
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm) 1780x560x550

Greutate netă, kg 54
Cablu alimentare, m 2.4
Numărul produsului (PNC) 925503167

Specificatii tehnice

Combină frigorifică încorporabilă Static 
 low frost clasă F 268 litri H 177 cm

LNT2LF18S

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRF170DE00005.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1607650?signature=ddb1c407073bc963ab993f59830313ffb8c37cd496d629c85d3da2e4f936e05f

