
Pålitelige hyller med sikkerhetsglass
De sterke hyllene i kjøleskapet er laget av sikkerhetsglass, som er kjent for sin 
holdbarhet. Og hvis det er søl, kan det enkelt rengjøres med en fuktig klut. 

Premium LED-belysning i kjøleskapet
Få perfekt oversikt med kjøleskapets integrerte LED-belysning. De diskrete, 
energieffektive pærene gir et sterkt lys over hele plassen. Forbruker ti ganger 
mindre energi enn standard belysning.

Mindre vedlikehold av fryseren med LowFrost
Det integrerte LowFrost-systemet opprettholder fryserens temperatur for å 
forhindre oppbygging av frost. For bedre ytelse og mindre vedlikehold.

Velg kjøleskapinnstillinger med Electronic Control
Electronic Controls lar deg justere den innvendige temperaturen i kjøleskapet, 
mens LCD-skjermen viser til enhver tid presise tilbakemeldinger.

Aktiv temperaturkontroll. Ingredienser beskyttet. Med ColdSense
ColdSense reagerer raskt på temperaturendringer. Kuldesensorer reagerer 
umiddelbart på miljøendringer, og justerer kjøleskapstemperaturen 40% 
raskere tilbake til optimal. Ved å unngå sjokktemperaturendringer på mat, blir 
teksturer ikke skadet. Så du kan bite i sprøheten til alle favorittene dine.

Frittstående kombiskap, 175 cm høyt med volum på 194/109 l og energiklasse 
A+. 40% raskere avkjøling med ColdSense, hvor kjøleskap og 
romtemperatursensorer sørger for en stabil temperatur. Det integrerte 
LowFrost-systemet opprettholder fryserens temperatur for å forhindre 
oppbygging av frost.

Temperaturkontroll, for smaksbeskyttelse

40% raskere avkjøling med ColdSense. Kjøleskap og romtemperatursensorer 
reagerer raskt på miljøendringer og holder en stabil temperatur. En rask 
avkjøling er sikret og riktig temperatur justeres raskt. Mindre temperatursjokk, 
som beskytter strukturene i hver deilig frukt.

Fordeler og Egenskaper

• Automatisk avriming av kjøledelen
• 0°-sone(r): No
• Spesialhylle for flasker
• Fryseskuffer: 2 stk full bredde + 1 halv dybde, Gjennomsiktig plast
• Glasshyller i frysedel
• Kjøleskapsbelysning: Innebygd belysning

Electrolux LNT3LF30W1 300 Static low 
 frost Frittstående Kombiskap 175 cm F

LNT3LF30W1

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEERF140P000032.jpg


Serie 300
Energieffektivitetsklasse F
Kapasitet (L) 195/110
Installering Frittstående
Dørfarge Hvit
Sidefarge Hvit
Dørhengsling Høyre (omhengslingsbar)
WiFi Nei
Utvendige mål HxBxD (mm) 1750x595x647
Kompressor/Termostat 1C/1T
Maksvekt kjøkkenfront kjøl/frys /
Avstand til vegg, pga håndtak ,mm 20
PVC-fri Nei
CustomFlex Nei
Intense cooling Nei
No Frost LowFrost
Fasong på dør Kurvet
Type håndtak Bluefire
Hjul/ben Justerbare, Front, Bakre faste hjul
Kjølevæske R600a
Kjølemiddelmengde (g) 109
Lengde på kabel (m) 2.4
Årlig energiforbruk (kWt/år) 291
Lydnivå, dB(A) 40
Lydnivåklasse C

Sikkerhet ved strømavbrudd (t) 18
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Frysekapasitet, kg/24t 5.2
Klimaklasse SN-N-ST-T
PNC 925 053 332
EAN-kode 7332543728466

Produktspesifikasjon

Electrolux LNT3LF30W1 300 Static low 
 frost Frittstående Kombiskap 175 cm F

LNT3LF30W1

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1591568?signature=68c940b0dfa1d9e1c77ad55aeeecc2ad9464e8d21c8aa6856c914401949d8d36

