
10 ani garanţie pentru Compresor
Înregistraţi produsul achiziţionat în pagina promoţiei și beneficiaţi de 10 ani 
garanţie pentru compresor. Acești 10 ani cuprind garanţia legală de 
conformitate de 2 ani și garanţia comercială de 8 ani, care acoperă atât 
reparaţia sau înlocuirea compresorului aparatului precum și manopera și 
consumabilele aferente acestei

Personalizat în funcţie de preferinţe cu 
CustomFlex®
Păstrarea la îndemână a tuturor ingredientelor 
proaspete este esenţială pentru crearea preparatelor 
proaspete și delicioase. Cu CustomFlex® vă puteţi 
organiza spaţiul de depozitare din frigider exact așa 
cum doriţi. Rearanjaţi rapid și ușor cutiile pentru a folosi 
la maximum spaţiul de depozitare.

Sertar Extra Chill pentru branzeturi si mezeluri proaspete
Pastreaza branzeturile si mezelurile preferate proaspete mai mult timp, 
depozitandu-le in sertarul Extra Chill. Atmosfera controlata din interiorul 
sertarului asigura o temperatura mai joasa decat in restul frigiderului.

DesignLine, pentru bucatarii deosebite
Designul suplu si contemporan al frigiderului este evidentiat prin materialele de 
inalta calitate. Pentru o bucatarie moderna si armonioasa.

Beneficii & caracteristici

• Capacitate netă compartiment 0°C: 22 litri
• Funcţie Coolmatic pentru răcirea rapidă a alimentelor proaspete
• Congelator cu funcţie Frostmatic pentru o congelare rapidă
• Funcţia de „vacanţă” minimizează consumul de energie pentru perioade 
lungi de absenţă și contribuie la evitarea formării mucegaiului sau a 
mirosurilor neplăcute
• Control separat pentru frigider și congelator
• Piciorușe: ajustabile

Combină frigorifică No Frost clasă E 330 litri H 186 cm

RCB732E5MB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF220PE00001.jpg


Capacitate totală, litri 330
Capacitate netă frigider, litri 229.6
Capacitate netă congelator, litri 101
Clasă eficienţă energetică E
Consum anual de energie, kWh 250
Nivel zgomot, db(A) 42
Tehnologie răcire congelator No Frost
Tehnologie răcire frigider Static cu ventilaţie
Capacitate congelare, kg/24h 8
Temperatură ambientală min., °C 10
Clasă climatică SN-N-ST-T
Numar compresoare 1
Tip control Control digital
Dezgheţare frigider Automată
Dezgheţare congelator Automată
Număr rafturi frigider 2 lăţime completă
Tip rafturi frigider metalice
Sertare frigider 1, 2, lăţime 1/2, plastic transparent
Tip sertare frigider 1 Pull Out Drawer
Compartiment ouă 2 pentru 8 ouă

Rafturi uşă 4 cutii Customflex, lăţime 1/2, 
transparente

Număr sertare congelator 2 lăţime completă + 1 adâncime 1/2
Tip sertare congelator Plastic transparent

Lumină frigider la interior, LED, lateral
Lumină congelator Fără
Agent frigorific R600a
Tip produs independent
Dimensiuni ÎxLxA, mm 1860x595x650
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm)

Informatia nu este valabila pentru 
acest produs

Greutate netă, kg 65.5
Cablu alimentare, m 2.5
Numărul produsului (PNC) 925993275

Specificatii tehnice
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