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Hűvösnek maradni, és 
közben harcolni a glo bális 
felmelegedés ellen 

1.   Kerülje el a hűtő ajtajának felesleges nyitogatását, 
mert a beáramló meleg levegőt a készüléknek min-
den alkalommal le kell hűtenie. A beáramló meleg levegő 

megnöveli a páratartalmat is, ami jégképződéshez vezethet, 

aminek következtében nő a készülék fogyasztása és hosz-

szabb távon csökken az élettartama is.  

2.   Állítsa a termosztátot a hűtőtérben +4-5 fokra, a fa-
gyasztótérben pedig –18 fokra. Ezeken a hő mérsékleteken 

optimális az élelmiszerek tárolása és a készülék energia-

fogyasztása is. Felesleges ennél alacsonyabb értéket beállí-

tania. Vegye figyelembe, hogy már 1 fokkal alacsonyabb hő-

mérséklet is átlagosan 6-8 százalékkal megnöveli a készülék 

energiafogyasztását.

3.   Lehetőség szerint pakolja tele a hűtőt és a fagyasztót. 
A nagyobb mennyiségű hideg étel segít lehűteni az ajtó kinyi-

tásakor beáramló melegebb levegőt.

4.   Olvassza le rendszeresen a fagyasztót, ha az nem 
rendelkezik automata leolvasztó funkcióval. Öt mm-es 

jégréteg esetén 30 százalékkal nő az energiafogyasztás. Új 

készülék vásárlásakor pedig érdemes azt választani, ami 

automata leolvasztással készül, vagy ami még jobb, No Frost 

technológiával, ami megakadályozza a jégképződést a fa-

gyasztótérben. 

5.   Amennyiben több hűtőkapacitásra lenne a háztartá-
sának igénye, inkább válasszon egy nagyobb készü-
léket, minthogy venne a meglevő mellé egy újabb, 
kisebb űrtartalmút. Egy nagy készülék megközelítőleg 

20 százalékkal kevesebb energiát használ fel, mint hasonló 

összűrtartalmú két kisebb készülék.

6.   Tartsa tisztán hűtőkészülékét kívülről is. Ha szabadonálló 

készüléket használ, rendszeresen tisztítsa meg a kondenzá-

tort a hűtő hátulján, s figyeljen arra, hogy a készülék a faltól 

pár centiméternyire legyen, hogy a levegő zavartalanul ára-

molhasson. A nem megfelelő cirkuláció akár 10 százalékkal 

növelheti a hűtő energiafogyasztását.

7.   Ne tegyen meleg ételt sem a hűtőbe, sem a fagyasztó-
ba. Attól ugyanis megemelkedik a belső hőmérséklet, amit 

így újra vissza kell hűtenie a készüléknek, s közben akár a 

többi tárolt élelmiszer is károsodhat. Ugyanakkor kifejezetten 

hasznos a fagyasztott ételeket a hűtőtérben felolvasztani, hi-

szen ezzel extra hideghez juttathatja hűtőjét. 

8.   Számos ma kapható készülék fi gyelmezteti Önt, ha 
nyitva felejtené az ajtót. Ezzel a segítséggel megóvhatja 

magát attól, hogy feleslegesen terhelje hűtőjét.

9.   A konyha berendezésekor fi gyeljen arra, hogy a hűtő-
készülékek távol kerüljenek az olyan meleg blokkoktól, 
mint amilyen a sütő, a fűtőtest, és lehetőség szerint di-
rekt napfény se érje a készüléket. A nem kívánatos hő 

feleslegesen csökkenti a kompresszor és a kondenzátor ha-

tékonyságát. 

10.   Időnként ellenőrizze a készülék ajtajának tömítését, 
hogy biztosan ne keletkezzen rés, és minél tökélete-
sebben illeszkedjen. Az ajtónak pontosan kell záródnia, 

különben értékes hideg levegő szökik ki a réseken. Egy 

egyszerű próbával meggyőződhet róla, hogy jól záródik-e 

a hűtő ajtaja. Helyezzen egy vékony papírdarabot az aj-

tóhoz és csukja be. Ezután húzza ki a papírdarabot. Halk 

surrogást kell hallania a papír eltávolításakor. Amennyiben 

ezt nem hallja (vagy esetleg a papír magától kiesne), akkor 

mindenképp hívjon szerelőt, és javíttassa meg vagy cserél-

tesse ki a tömítést. 

Electrolux, az átgondolt otthonok megálmodója

Az Electrolux felfogásában egy jól átgondolt, gondosan megtervezett otthonban minden készü-

lék rendelkezik a megfelelő intelligenciával, ám ugyanakkor egyszerűen és könnyen használható. 

A legfőbb cél, hogy használóik életét könnyebbé és stresszmentesebbé tegyék a minden-

napokban. 

Okos, könnyen használható háztartási készülékek, melyek nap mint nap emlékeztetik Önt arra, ami 

az Electrolux szlogenje: „Önre gondoltunk, amikor ezt a gépet terveztük.”  

10 tipp arra, hogy hogyan tud energiát megtakarítani hűtőkészülékével

Az első lépés, hogy átgondolja, mi éri meg jobban: vásárolni egy új, fejlettebb készüléket vagy használni 
a meglévő 8-10 évest további 5 éven keresztül. Egy kevésbé hatékony, régi készülék igazi energiafaló lehet. 
Egy új, A+ vagy A++ energiaosztályú készülék pár év alatt behozza az árát. 

Ám, még ha az Ön készüléke vadonatúj és rendkívül hatékony is, nem árt tudni, hogy van pár fogás, melyek 
betartásával tovább csökkentheti villanyszámláját.
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Space Plus – lenyűgöző belső terek

Az új, Space Plus (extra tér) termékcsalád belső tere 

5-15 százalékkal nagyobb, változatlan külső mére-

tek mellett. Érdemes összevetnie más modellekkel a 

nettó és a bruttó űrtartalom közti különbséget.

FreshZone (frissen tartó rekesz)

A frissen tartó rekesz – melyben a hőmérséklet 

15 százalékkal alacsonyabb – gondoskodik arról, 

hogy az itt tárolt hús- és halfélék kétszer tovább 

megőrizzék frissességüket, mintha a normál hűtő-

térben helyezné el őket. 

A rekesz görgőkön gurul, így Ön könnyedén áthe-

lyezheti a hűtőtérben bármelyik polcmagasságra.

Alacsony energiafogyasztás – alacsonyabb 
villanyszámla

Egy olyan világban, ahol az ener giaárak folyamato-

san emelkednek, és környezetünkért is egyre job-

ban kell aggódnunk, igazán fontos, hogy háztartási 

készülékei is környezet- és pénztárcakímélőek le-

gyenek. A Space Plus termékek mindegyikét a leg-

jobb A, A+ vagy A++ energiahatékonysági osz-

tályba sorolták fogyasztási adataik alapján. Az A+ 

minősítés kritériuma, hogy a készülék egy A osz-

tályú gépnél kb. 20 százalékkal kevesebb energiát 

használjon fel, az A++ pedig ennél is 20%-kal ke-

vesebbet fogyaszt.

FreshFrostFreeTM: új, továbbfejlesztett 
No Frost tech nológia

A hagyományos, No Frost rendszerű készülékek-

kel ellentétben, az új fejlesztésű FreshFrostFree az 

optimális szinten tartja a páratartalmat a készülék-

ben. Ez a kulcs ahhoz, hogy az élelmiszerek jobban 

megőrizzék nedvességtartalmukat, s ezáltal jóval 

hosszabb ideig frissek maradjanak. Így kevesebb 

lesz a háztartási hulladék, s ez végső soron szintén 

hozzájárul környezetünk megóvásához.

elektronikus vezérlés – hogy Ön mindig 
nyugodt lehessen

A pontosan beállított és megtartott hőmérséklet 

a legjobb biztosíték arra, hogy Ön optimális kö-

rülményeket biztosítson élelmiszerei tartósítására. 

A kijelző segítségével az elektronikus vezérlés hasz-

nálata egyszerű, jól nyomon követhető a készülék 

működése, s elég egy pillantás a digitális kijelzőre, 

hogy biztos lehessen benne, fagyasztókészüléke 

rendeltetésszerűen működik.

Kihúzható zöldségtároló rekeszek

Ma már mindenki tudja, hogy egészsége megóvá-

sának egyik legjobb módja, ha sok zöldséget és 

gyümölcsöt fogyaszt. Ezért találhatóak az Electrolux 

készülékeiben nagyméretű, kihúzható zöldségtároló 

rekeszek. A praktikus elosztó lehetővé teszi azt is, 

hogy úgy rendezze el a gyümölcsöket és zöldsége-

ket, ahogy Önnek a legmegfelelőbb. A fémsíneknek 

köszönhetően pedig könnyű a rekeszek kihúzása, 

illetve kiemelése.

Ujjlenyomatmentes felületek 

Az új bevonattal készüléke hosszú ideig olyan fé-

nyes és csillogó marad, mintha csak tegnap vette 

volna. Nincsenek többé foltok és ujjnyomok, ami 

nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem 

hozzájárul a konyha higiéniájához is, hiszen a tiszta 

felületen nem tudnak elszaporodni a baktériumok.

palacktartó polc – helytakarékos megoldás

A legjobb, ha az üvegeket a hűtő erre a célra kiala-

kított részében tároljuk. Az elegáns, stabil és helyta-

karékos üvegtartó rács praktikus tárolási lehetőség 

akár 9 üveg részére, az üvegpolcok alatt.

Maxibox 

A könnyen kihúzható, extra méretű SpacePlusTM 

fagyasztófiókba kényelmesen bepakolhat nagyobb 

méretű dolgokat, akár egy egész pulykát.

Praktikus fogantyúk teszik lehetővé a fiók könnyű 

kivételét.

NaturaFresh

A friss és gyorsan romló élelmiszereket érde-

mes alacsony hőmérsékleten tárolni, hogy sokáig 

megőrizzék természetes állagukat. A NaturaFresh 

fiókban háromszor hosszabb ideig maradnak fris-

sek az ételek, mint a hagyományos hűtődobozban, 

a 0 fokhoz közeli hőmérsékletnek köszönhetően.

DualControl rendszer

A legújabb fejlesztésű DualControl rendszer kü-

lön vezérli a normál hűtőteret és a fagyasztót, 

s minden körülmények között optimális szinten 

tartja a hőmérsékletet.
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FreshFrostFree™ – 
természetesen a legfrissebb

Az új Electrolux FreshFrostFree hűtőkben az élelmiszerek megőrzik 
természetes ízüket, vitamintartalmukat és frissességüket a következő 
heti bevásárlásig.

TwinTech™: a zöld technológia

Az új Electrolux FreshFrostFree™ kombinált hűtő-fagyasztó ter-

mékcsalád a továbbfejlesztett TwinTech™ FrostFree rendszerrel 

sokáig frissen tartja a zöldségeket és gyümölcsöket azáltal, hogy 

megfelelő szinten tartja a hűtőtér páratartalmát.

Mivel az ételek tovább maradnak frissek, kevesebb lesz a háztar-

tási hulladék, s így kevésbé terheljük a környezetet.

Hogy működik?

A hagyományos No Frost modellekben a levegő folyamatosan 

kering a fagyasztó- és a hűtőtér között, s közben  viszi magá-

val az ételek szagát is. Így előfordulhat, hogy a dohos ételszagot 

átveszik a frissen bepakolt ételek, amitől kellemetlen lesz az illa-

tuk és az ízük. A FreshFrostFree™ modellekben a TwinTech™ 

FrostFree rendszernek köszönhetően a hűtő- és a fagyasztórész 

levegőkeringtetése teljesen független egymástól. Ennélfogva 

a szagok sem áramlanak egyik részből a másikba, így a jégkoc-

kának biztosan nem lesz fokhagymaszaga!

Hagyományos No Frost FreshFrostFree™ 
TwinTech™ FrostFree rendszerrel

Miért magasabb a páratartalom a TwinTech™ rendszerű 
készülékekben?

A TwinTech™ FrostFree rendszerben a leolvasztási periódusban 
a lecsapódott nedvesség egy része távozik a leolvasztócsövön 
keresztül, a másik része pedig visszakerül a hűtőtérbe, s ezzel 98 

százalékosra is növelheti a hűtőtér páratartalmát.

Az SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH által végzett tesztek 

szerint, a FreshFrostFreeTM hűtőkben az ételek tovább megőrzik 

frissességüket, mint a hagyományos No Frost rendszerű model-

lekben. Az élelmiszerek 1 hétig megőrizték eredeti állagukat, szí-

nüket és formájukat, vitamintartalmukat pedig több mint 10 napig 

megtartották.

Multifl ow rendszer

A Multiflow rendszerű FreshFrostFree hűtőkben bármelyik polcra 

bepakolhat bármilyen élelmiszert, mert a hideg levegő egyenlete-

sen kering minden szinten. Így minden polcon azonos a levegő 

hőmérséklete és páratartalma.

A Multiflow rendszerű FreshFrostFreeTM modellekben a folyama-

tos levegőkeringtetés miatt a nedvesség nem csapódik ki, így a 

hűtőtér hátsó fala száraz marad. Ezért ezek a hűtők ideális kör-

nyezetet biztosítanak az élelmiszerek hosszabb tárolásához anél-

kül, hogy baktériumok telepednének meg az ételeken. 

Optimális páratartalom az ételeknek

FreshFrostFree™ 
átlagos páratartalom

Hagyományos
No Frost páratartalom
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TasteGuardTM levegőszűrő

Az egyedi, környezetbarát TasteGuardTM levegőszűrő megakadá-

lyozza a szagok áramlását, így az ételek megőrzik természetes 

ízüket, aromájukat, amíg felhasználásra nem kerülnek. A lyuka-

csos, aktív szénszálas szűrő hatékonyabban gátolja meg a szag-

képződést, mint a hagyományos levegőszűrők. Ráadásul sokáig 

használható, elég félévente cserélni.

NaturaFreshTM: a tökéletes rekesz, húsok és halak 
tárolásához tervezve

A friss és gyorsan romló élelmiszereket érdemes alacsony hőmér-

sékleten tárolni, hogy a lehető leghosszabb ideig megőrizzék frisses-

ségüket és természetes állagukat. A NaturaFresh fiókban háromszor 

hosszabb ideig maradnak frissek az ételek, mint a hagyományos 

hűtődobozban, mert a hőmérséklet a rekeszben 0 fok körül van.

Speciális funkciók

Az ECO és HOLIDAY funkciókkal minimális energiafogyasztás 

mellett optimális teljesítményt nyújt a hűtő a hétköznapokban, és 

olyankor is, amikor napokig használaton kívül van.

Eco funkció: automatikusan beállítja az ételek tárolásához opti-

mális hőmérsékletet a hűtő- és a fagyasztótérben, s közben mini-

mális szinten tartja az energiafogyasztást.

Holiday funkció: hosszabb távollét, szabadság idejére beállítható 

egy fenntartó hőmérséklet, mely épp annyira alacsony, hogy meg-

akadályozza a szagképződést és a baktériumok elszaporodását.

Extra nedvesség funkció

Normál működés közben a Multiflow rendszerű FreshFrostFreeTM 

modellek hűtőterében a páratartalom éppen megfelelő a leg-

több élelmiszer számára. Az Extra nedvesség funkcióval meg-

növelhető a hűtőtérben a páratartalom, ha nedvesebb közeget 

igénylő ételt pakol bele (pl. saláta, gomba, spárga, eper, cse-

resznye vagy kivi).

Az Extra nedvesség funkció kontrollálja a hűtési ciklusokat és 

a ventilátor működését, s ezzel páradúsabb klímát tart fenn 

a hűtőtérben. Így akár a könnyebben romló ételeket is tárolhatja 

a polcokon, a zöldségesfiók helyett.

FreeStore™ – a pakolás szabadsága

Nem kell azon gondolkodni, hová is rakja az ételeket, teljes mér-

tékben kihasználhatja az egész hűtőteret, mert mindenhol egyen-

letes a hőmérséklet. Azon sem kell törnie a fejét, milyen hőmér-

séklet és melyik hely a legjobb az ételek tárolásához a hűtőben. 

A FreeStore™ modellekben a dinamikus levegőkeringtetésnek 

köszönhetően bárhová pakolhatja az ételeket a hűtőtérben. Min-

denhol állandó a hőmérséklet és megfelelő a páratartalom. Így 

bárhová is teszi az ételeket, biztos lehet benne, hogy azok sokáig 

megőrzik frissességüket, mivel a megfelelően hideg klíma lassítja 

a biológiai folyamatokat.

A FreeStore funkciót szabályozhatja manuálisan vagy rábíz-

hatja az intelligens automata rendszerre, mely bekapcsolja, 

amikor szükség van rá (pl. amikor gyorsan kell visszahűteni 

a levegőt ajtónyitás után, vagy amikor a külső hőmérséklet 

nagyon magas).

Statikus hűtő FreshFrostFreeTM hűtő
FreeStoreTM rendszerrel

5,6 °C6,5 °C

5,6 °C5,4 °C

5,6 °C3,7 °C
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FreshFrostFree • Space Plus 
• rozsdamentes acélajtó 
• ujjlenyomatmentes bevonat 
• elektronikus vezérlés, LCD-
kijelző az ajtón • intenzív 
hűtés • gyorshűtés funkció 
• magashőmérséklet-riasztás, 
kikapcsolás funkcióval (piktogram, 
hang) • üvegpolcok • palacktartó 
polc • kihúzható zöldségtároló 
fiók • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók

ENB34933X

bruttó űrtartalom:  340 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 239 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 78 l

energiafogyasztás: 0,98 kW/24 óra

energiaosztály: A

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó űrtartalom:  382 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 280 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 78 l

energiafogyasztás: 0,81 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 201 x 59,5 x 63,2 cm

Multiflow rendszerű FreshFrostFree 
modell • Clima Tech ventilátor 
• Space Plus • rozsdamentes 
acélajtó • ujjlenyomatmentes 
bevonat • elektronikus vezérlés, 
LCD-kijelző az ajtón • intenzív hűtés 
• Holiday funkció • gyorshűtés 
funkció • magashőmérséklet-
riasztás, kikapcsolás funkcióval 
(piktogram, hang) • üvegpolcok 
• palacktartó polc • kihúzható 
zöldségtároló fiók • NaturaFresh fiók 
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók

ENA38933X

bruttó űrtartalom:  340 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 239 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 78 l

energiafogyasztás: 0,98 kW/24 óra

energiaosztály: A

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

FreshFrostFree • Space Plus 
• elektronikus vezérlés, LCD-
kijelző az ajtón • intenzív hűtés 
• gyorsfagyasztás funkció  
• magashőmérséklet-riasztás, 
kikapcsolás funkcióval  (piktogram, 
hang) • üvegpolcok • palacktartó 
polc • kihúzható zöldségtároló 
fiók • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók

ENB34933W
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FreshFrostFree • Space Plus 
• üvegpolcok • palacktartó 
polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

bruttó űrtartalom:  340 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 78 l

energiafogyasztás: 0,82 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó űrtartalom:  340 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 78 l

energiafogyasztás: 0,97 kW/24 óra

energiaosztály: A

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

FreshFrostFree • Space Plus 
• rozsdamentes acélajtó 
• ujjlenyomatmentes bevonat 
• üvegpolcok • palacktartó 
polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

FreshFrostFree • Space Plus 
• rozsdamentes acélajtó 
• ujjlenyomatmentes bevonat 
• üvegpolcok • palacktartó 
polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

ENB34633X ENB34233W ENB32633X

bruttó űrtartalom:  317 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 78 l

energiafogyasztás: 0,80 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux alulfagyasztós kombinációk FreshFrostFree rendszerrel 7



bruttó űrtartalom:  317 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 78 l

energiafogyasztás: 0,80 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm

FreshFrostFree • Space Plus 
• üvegpolcok • palacktartó 
polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

ENB32633W

electrolux alulfagyasztós kombinációk FreshFrostFree rendszerrel8



 Arra gondoltunk, mi lenne, 
ha mostantól bármikor ihatna 
tisztább, tökéletesen hűtött 
vizet a hűtőjéből…
 A megfelelő mennyiségű víz fogyasztása az egyik legegyszerűbb 

módja az egészség megőrzésének. Szinte az összes testfunk-

ció tökéletes működéséhez – mint például a vérnyomáshoz, a 

máj- és veseműködéshez, az emésztéshez – vízre van szükség. 

Testünk megfelelő kondícióban tartásához minimum 2 liter vizet 

kell meginni naponta. A megfelelő minőségű vízfogyasztás érde-

kében egy Brita®-szűrő megtisztítja az áteresztett vizet a szeny-

nyeződésektől. További előnye, hogy az adagoló használatával a 

gyerekek játszva isznak vizet a szénsavas, cukros italok helyett. 

A hűtőben használt Brita®-vízszűrő megbízható megoldás, hiszen 

a legmodernebb szűrőtechnológiával készül. A hatékony szűrés 

Önnek és családjának tiszta, friss ízű ivóvizet biztosít, ezáltal

•  nagyszerű ízűvé varázsolja a teát és a kávét,

•  csökkenti a vízkő kialakulását a vízforralókban 

és kávéfőzőkben,

•  javíthatja a vízből készített ételek színét és állagát, 

•  kevesebbe kerül, mint a palackozott víz,

•  a vágott virágok tovább tartanak, a cserepes növények pedig 

kivirulnak. 

Ezenkívül nem kell óriási mennyiségű ásványvizes palackot ha-

zahordania bevásárláskor, ráadásul a környezetet is óvja a sok 

műanyag palack által okozott szemét kiiktatásával. A Brita® ki-

jelzője – amely a víztartály tetején található – jelzi, ha ki kell cse-

rélni a szűrőt, és így biztosítja Önnek a legjobb vízminőséget. 

A Brita® javaslata szerint 4 hetente érdemes cserélni a szűrőt 

a berendezésben.

Brita-vízszűrő • FreshFrostFree, Free Store 
• ventilátor • Space Plus • rozsdamentes acélajtó 
• ujjlenyomatmentes bevonat • elektronikus vezérlés, 
LCD-kijelző az ajtón • intenzív hűtés • gyorsfagyasztás 
funkció • magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás 
funkcióval (piktogram, hang) • üvegpolcok • palacktartó 
polc • kihúzható zöldségtároló fiók • FreshZone 
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók

ENA38935X

bruttó űrtartalom:  382 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 78 l

energiafogyasztás: 0,81 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek (mag. x szél. x mély.): 201 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux Brita szűrős, alulfagyasztós kombináció FreshFrostFree rendszerrel 9



Brita-vízszűrő • Space Plus 
• rozsdamentes acélajtó 
• ujjlenyomatmentes bevonat 
• üvegpolcok • palacktartó 
polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

ERB36605X

bruttó űrtartalom:  359 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,77 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux Brita szűrős, alulfagyasztós kombináció FreshFrostFree rendszerrel10



DualControl rendszer 
– optimális teljesítmény 
minden helyzetben

DualControl • ventilátor • Space Plus
• rozsdamentes acélajtó • ujjlenyomatmentes 
bevonat • elektronikus vezérlés, LCD-kijelző 
az ajtón • intenzív hűtés • gyorshűtés funkció 
• magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás 
funkcióval (fény, hang) • üvegpolcok 
• palacktartó polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra 
mély, extra magas zöldségtároló fiók

ERA40633X

bruttó űrtartalom:  401 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,81 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek (mag. x szél. x mély.): 201 x 59,5 x 63,2 cm

A legújabb fejlesztésű DualControl rendszer külön vezérli a normál hűtőteret és a fagyasztót, s minden 
körülmények között optimális szinten tartja a hőmérsékletet.

A DualControl modellekben biztonsággal lefagyaszthat nagyobb adag ételeket is, mivel az erős kompresz-
szor hatékonyabb, mint a korábbi, kétkompresszoros modellek esetében.

electrolux dualcontrol rendszer 11



Space Plus • rozsdamentes 
acélajtó • ujjlenyomatmentes 
bevonat • üvegpolcok • palacktartó 
polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

bruttó űrtartalom:  336 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,75 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm

DualControl • Space Plus 
• elektronikus vezérlés, LCD-
kijelző az ajtón • gyorshűtés 
funkció • magashőmérséklet-
riasztás, kikapcsolás funkcióval 
(fény, hang) • üvegpolcok 
• palacktartó polc • FreshZone 
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók 

Space Plus • üvegpolcok 
• palacktartó polc • FreshZone 
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

ERB34633W ERB40233X ERB40233W

bruttó űrtartalom:  401 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,81 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 201 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó űrtartalom:  401 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,81 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 201 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux alulfagyasztós kombinációk12



Space Plus • üvegpolcok 
• palacktartó polc • FreshZone 
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

bruttó űrtartalom:  359 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,77 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

Space Plus • rozsdamentes 
acélajtó • ujjlenyomatmentes 
bevonat • üvegpolcok • palacktartó 
polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

Space Plus • rozsdamentes acél-
ajtó • ujjlenyomatmentes bevonat 
• üvegpolcok • palacktartó polc 
• FreshZone • átlátszó fagyasztóre-
keszek • maxi fagyasztófiók • extra 
mély, extra magas zöldségtároló fiók

ERB36233X ERB36233W ERB34233X

bruttó űrtartalom:  359 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,77 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó űrtartalom:  336 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,75 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux alulfagyasztós kombinációk 13



Space Plus • rozsdamentes 
acélajtó • ujjlenyomatmentes 
bevonat • üvegpolcok • palacktartó 
polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

bruttó űrtartalom:  336 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,75 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm

Space Plus • üvegpolcok 
• palacktartó polc • FreshZone 
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

Space Plus • üvegpolcok 
• palacktartó polc • FreshZone 
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

ERB34233W ERB29233X ERB29233W

bruttó űrtartalom:  290 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 208 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 61 l

energiafogyasztás: 0,67 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 154 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó űrtartalom:  290 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 208 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 61 l

energiafogyasztás: 0,67 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 154 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux alulfagyasztós kombinációk14
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ERB36300X

Gondoljon pénztárcájára és környezetünkre! Gondoljon bolygónk jövőjére, és tegye meg az első lépéseket 
már most. Válasszon az Electrolux új A++ energiaosztályú modelljei közül! Egy A osztályú modellhez 
képest ezek a készülékek 40 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak.

bruttó űrtartalom:  359 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,58 kW/24 óra

energiaosztály: A++

klímaosztály: N-ST-T

méretek (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

Space Plus • rozsdamentes acélajtó 
• ujjlenyomatmentes bevonat • üvegpolcok 
• palacktartó polc • FreshZone • átlátszó 
fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók 
• extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

Válassza a leginkább 
környezetbarát megoldást!

electrolux A++ energiaosztályú kombinált hűtők16



Space Plus • üvegpolcok 
• palacktartó polc • FreshZone 
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

ERB36300W

bruttó űrtartalom:  359 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,58 kW/24 óra

energiaosztály: A++

klímaosztály: N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó űrtartalom:  336 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l

energiafogyasztás: 0,57 kW/24 óra

energiaosztály: A++

klímaosztály: N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm

Space Plus • üvegpolcok 
• palacktartó polc • FreshZone 
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi 
fagyasztófiók • extra mély, extra 
magas zöldségtároló fiók

ERB34300W

electrolux A++ energiaosztályú kombinált hűtők 17



FlexiFreshTM – optimális 
körülmények a zöldségek 
tárolásához
Már a hétköznapokban is aktívan jelen van a környezetvédelem, ott spórolunk az energiával, ahol csak 
tudunk. Ez az A+ energiaosztályú modell 25 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A osztályú 
modell.

A különleges FlexiFreshTM páratartalom-szabályozó a zöldségtároló fiókban, ideális körülményeket biztosít 
a zöldségek tárolásához, így azok sokkal tovább megőrzik frissességüket.

rozsdamentes acélajtó • üvegpolcok 
• FlexiFresh zöldségtároló fiók • automatikus 
leolvasztás a hűtőtérben 

ERD28310X

bruttó űrtartalom:  270 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 217 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 50 l

energiafogyasztás: 0,66 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek (mag. x szél. x mély.): 159 x 54,5 x 60,4 cm

18 electrolux FlexiFresh



rozsdamentes acélajtó • üvegpolcok 
• FlexiFresh zöldségtároló 
fiók • automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben 

bruttó űrtartalom:  270 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 217 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 50 l

energiafogyasztás: 0,66 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 159 x 54,5 x 60,4 cm

üvegpolcok • FlexiFresh 
zöldségtároló fiók • automatikus 
leolvasztás a hűtőtérben

üvegpolcok • FlexiFresh 
zöldségtároló fiók • automatikus 
leolvasztás a hűtőtérben 

ERD28310W ERD24310X ERD24310W

bruttó űrtartalom:  234 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 186 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 44 l

energiafogyasztás: 0,62 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 140,4 x 54,5 x 60,4 cm

bruttó űrtartalom:  234 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 186 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 44 l

energiafogyasztás: 0,62 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 140,4 x 54,5 x 60,4 cm

19electrolux FlexiFresh



üvegpolcok • automatikus 
leolvasztás a hűtőtérben

ERD18002W

bruttó űrtartalom: 180 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 136 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 42 l

energiafogyasztás: 0,56 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 120,9 x 49,6 x 60,4 cm

electrolux FrostFree felülfagyasztós kombinációk20



 Dinamikus hűtés 
– egyenletes hőmérséklet
 ventilátor keringteti a hideg levegőt a hűtőtérben. Amikor az átlaghőmérséklet +5 °C a hűtő belsejében, 
az alsó és felső részek hőmérséklete ettől maximum +/–0,5 fokkal térhet csak el. A ventilátor mögötti rács-
ban található aktív szénszűrő kiszűri és magában tartja a kellemetlen szagokat.

 Nyissa ki az összecsukható üvegtartót a hűtő legfelső polcán és kapcsolja be a gyorshűtés funkciót! Ezután 
helyezze a rácspolcra az üveget vagy az üdítősdobozt. Az ital feleannyi idő alatt lehűl, mint a hűtő többi 
részében. Fény- és hangjelzés figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőajtó vagy a hűtőtérben lévő hőmérséklet 
túlságosan megemelkedett.

Space Plus • elektronikus vezérlés LCD-vel 
• dinamikus hűtés • intenzív hűtés • vakáció 
funkció • üvegpolcok • palacktartó polc 
• extra nagy zöldségtároló görgőkkel 
• kihúzható zöldségtároló • gyorsnyitó kilincs 

ERE39350W

bruttó űrtartalom: 380 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 375 l

energiafogyasztás: 0,40 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek (mag. x szél. x mély.): 180 x 60 x 66 cm

a készülékhez illeszthető 
fagyasztószekrény: EUF27391W5

electrolux hűtőszekrény dinamikus hűtőrendszerrel 21



Space Plus • üvegpolcok 
• FlexiFresh zöldségtároló 
fiók • 4 csillagos fagyasztótér 
• automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

bruttó űrtartalom:  253 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 236 l

energiafogyasztás: 0,35 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 125 x 55 x 61,2 cm

Space Plus • üvegpolcok 
• FlexiFresh zöldségtároló fiók

Space Plus • üvegpolcok 
• automatikus leolvasztás

ERC25010W ERC24010W ERC20002W8

bruttó űrtartalom:  237 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 213 l

fagyasztó nettó űrtartalma: 18 l

energiafogyasztás: 0,59 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 125 x 55 x 61,2 cm

bruttó űrtartalom:  206 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 195 l

energiafogyasztás: 0,34 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 105 x 55 x 61,2 cm
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Space Plus • üvegpolcok 
• automatikus leolvasztás

bruttó űrtartalom:  190 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 166 l

fagyasztórekesz nettó űrtartalma: 18 l

energiafogyasztás: 0,54 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 105 x 55 x 61,2 cm

Space Plus • 4 csillagos fagyasztó-
rekesz • üvegpolcok • automatikus 
leolvasztás a hűtőtérben

Space Plus • 4 csillagos fagyasztó-
rekesz • üvegpolcok • automatikus 
leolvasztás a hűtőtérben

ERC19002W8 ERT16002W8 ERT14002W8

bruttó űrtartalom:  155 l

nettó űrtartalom:  152 l

energiafogyasztás: 0,33 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 85 x 55 x 61,2 cm

bruttó űrtartalom:  146 l

hűtőtér nettó űrtartalma: 122 l

fagyasztórekesz nettó űrtartalma: 18 l

energiafogyasztás: 0,50 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 85 x 55 x 61,2 cm
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bruttó űrtartalom:  266 l

nettó űrtartalom: 254 l

energiafogyasztás: 0,78 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek (mag. x szél. x mély.): 180 x 60 x 65 cm

FrostFree • Space Plus • elektronikus 
vezérlés LCD-vel • gyorsfagyasztás 
• magashőmérséklet-riasztás (fény, hang) 
• üvegpolcok • maxi fagyasztórekesz 
• átlátszó fagyasztórekeszek • gyorsnyitó 
kilincs

EUF27391W5

Az energiatakarékos fagyasztó
Amikor a konyhában dolgozik, többnyire tele van a keze. Hogy meg-
könnyítsük a dolgát, ezt a fagyasztószekrényt gyorsnyitó fogantyúval 
szereltük fel, mellyel különösebb erőfeszítés nélkül kinyithatja a készülék 
ajtaját, akár úgy is, hogy nem is használja a kezét.

Ebben a modellben a kényelem és az energiatakarékosság ötvöződik. Míg a No Frost rendszer garantálja, 
hogy nem kell leolvasztania a készüléket, a modell A+ energiaosztályú besorolása azt jelenti, hogy 25 szá-
zalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiaosztályú fagyasztó.
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magashőmérséklet-riasztás (fény, 
hang) • maxi fagyasztórekesz 
• gyorsfagyasztás • átlátszó 
fagyasztórekeszek

Space Plus • elektronikus vezérlés 
• magashőmérséklet-riasztás (fény,
hang) • gyorsfagyasztás • átlátszó 
fagyasztórekeszek

EUC19291W EUC19002W

bruttó űrtartalom:  185 l

nettó űrtartalom: 164 l

energiafogyasztás: 0,66 kW/24 óra

energiaosztály: A

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 140 x 60 x 62,5 cm

bruttó űrtartalom:  190 l

nettó űrtartalom: 168 l

energiafogyasztás: 0,63 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 125 x 54,5 x 63,9 cm

Space Plus • gyorsfagyasztás 
• magashőmérséklet-riasztás (fény) 
• maxi fagyasztórekesz • átlátszó 
fagyasztórekeszek

EUT10002W

bruttó űrtartalom:  110 l

nettó űrtartalom: 91 l

energiafogyasztás: 0,50 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 85 x 55 x 61,2 cm
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Mindenhol elfér

A fagyasztóládákat többnyire a garázsban, a kamrában vagy 

a pincében tartják, ahol extrém hőmérsékleti viszonyok között is 

jól kell működniük. Ezért az Electrolux kifejlesztett egy új, egye-

dülálló kondenzátort, mely garantálja, hogy a készülék kiválóan 

és megbízhatóan működik minden körülmények között. Az új 

kondenzátor megszünteti a pára- és rozsdaképződést a készülék 

falán. Az új fagyasztóládák fala sokkal simább, így könnyebb tisz-

tán tartani őket. A készülékeket bárhová elhelyezheti, mindenhol 

kifogástalanul fognak működni.

Kisebb külső méret, nagyobb rakodótér

Az új szerkezetű kondenzátorral sikerült optimalizálni a külső mé-

retet és az űrtartalmat. Az A+ energiaosztályú Space Plus mo-

dellek ugyanakkora űrtartalommal bírnak, mint a hagyományos 

A+ modellek, de 30 centiméterrel keskenyebbek hagyományos 

társaiknál.

 

Alacsony energiafogyasztás – alacsony költség

Az Electrolux A+ energiaosztályú fagyasztóládákkal pénzt spó-

rolhat és környezetét is óvhatja. Egy A+ besorolású modell 

30 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy azonos mé-

retű, B energiaosztályú készülék.

 

Kinyitni újra és újra, erőfeszítés nélkül

A könnyű tetőbe épített kiegyensúlyozószerkezet lehetővé teszi, 

hogy a felnyitott tető 45-80 fokos szögben megálljon. Így nem kell 

többé teljesen felnyitni a fagyasztóláda tetejét vagy fél kézzel tar-

tani, miközben a másik kezével keresi a fagyasztott ételt a hűtő-

térben. Amikor lecsukja egy hagyományos fagyasztóláda tetejét, 

bent a hideg levegő vákuumot hoz létre, így nehéz újra kinyitni. Az 

új Electrolux fagyasztóládákban egy speciális vákuumtörő gon-

doskodik a külső és belső nyomás kiegyenlítéséről, anélkül, hogy 

a készülék több energiát fogyasztana.

Hallható és látható hőmérséklet-riasztás

Biztos lehet benne, hogy ételei a megfelelő hőmérsékleten van-

nak a fagyasztóládában: probléma esetén kigyullad egy lámpa és 

hangjelzés is figyelmezteti Önt. Ez különösen praktikus, ha a fa-

gyasztóláda a garázsban vagy a pincében van: bár a készülék 

látótávolságon kívül esik, a hang akkor is figyelmeztet, mielőtt 

késő lenne.

 

Erős burkolat, acélalap 

Az erős burkolatnak és az acélalapnak köszönhetően az Electrolux 

fagyasztóládák helyt állnak a garázsban és a pincében is. Az erős 

anyagok teszik a nedvességgel, hideggel és meleggel szemben 

ellenállóvá a készülékeket, az acélalap pedig védi a rágcsálóktól 

és a víztől. A nehéz fagyasztóládák könnyen mozdíthatók a kere-

keknek köszönhetően.

 

Gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással

A gyorsfagyasztás funkció automatikus kikapcsolással lehető-

vé teszi, hogy a friss ételeket gyorsan tudja lefagyasztani, így 

az  ételek megőrzik vitamintartalmukat és ízüket. A gyorsfa-

gyasztás végeztével a rendszer automatikusan visszaáll a nor-

mál üzemmódra.

Az Electrolux fagyasztóládák 
az elhelyezést illetően még 
több szabadságot, a térfogatot 
tekintve pedig extra helyet 
kínálnak Önnek, az új 
kondenzátornak köszönhetően.
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bruttó űrtartalom:  213 l

nettó űrtartalom: 210 l

energiafogyasztás: 0,62 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 87,6 x 79,5 x 66,5 cm

Space Plus • érintőgombos, 
elektronikus vezérlés 
• gyorsfagyasztás 
• magashőmérséklet-riasztás (fény, 
hang) • könnyű ajtónyitás • zárható 
tető • belső világítás • rejtett 
kondenzátor • olvadékvíz-elvezető

ECN21108W

bruttó űrtartalom:  404 l

nettó űrtartalom: 400 l

energiafogyasztás: 0,88 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 87,6 x 132,5 x 66,5 cm

Space Plus • érintőgombos, 
elektronikus vezérlés 
• gyorsfagyasztás 
• magashőmérséklet-riasztás (fény, 
hang) • könnyű ajtónyitás • zárható 
tető • belső világítás • rejtett 
kondenzátor • olvadékvíz-elvezető

Space Plus • érintőgombos, 
elektronikus vezérlés 
• gyorsfagyasztás 
• magashőmérséklet-riasztás (fény, 
hang) • könnyű ajtónyitás • zárható 
tető • belső világítás • rejtett 
kondenzátor • olvadékvíz-elvezető

ECN40108W ECN26108W

bruttó űrtartalom:  263 l

nettó űrtartalom: 260 l

energiafogyasztás: 0,68 kW/24 óra

energiaosztály: A+

klímaosztály: SN-N-ST-T

méretek 
(mag. x szél. x mély.): 87,6 x 93,5 x 66,5 cm

electrolux  fagyasztóládák 27



modell ENA38933X ENB34933X ENB34933W ENB34633X

szín rozsdamentes acélajtó rozsdamentes acélajtó fehér rozsdamentes acélajtó

vezérlés elektronikus, LCD-kijelző az ajtón elektronikus, LCD-kijelző az ajtón elektronikus, LCD-kijelző az ajtón mechanikus

gyorsfagyasztás piktogram az LCD-kijelzőn piktogram az LCD-kijelzőn piktogram az LCD-kijelzőn

magashőmérséklet-riasztás kijelző; hangjelzés, kikapcsolás 

funkció

kijelző; hangjelzés, kikapcsolás 

funkció

kijelző; hangjelzés, kikapcsolás 

funkció

intenzív hűtés van van van

Holiday funkció van

magasság (mm) 1850 1850 1850 1850

szélesség (mm) 595 595 595 595

mélység (mm) 632 632 632 632

kompresszorok száma 1 1 1 1

energiafogyasztás (kWh/év) 297 357 357 299

energiaosztály A+ A A A+

klímaosztály SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T

zajszint IEC 704-3 [dB(A)] 42 42 42 42

fagyasztókapacitás (kg/24 óra) 10 10 10 4

visszamelegedési idő (óra) 18 18 18 18

bruttó űrtartalom (l) 382 340 340 340

nettó űrtartalom (l)  358 317 317 323

hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 291 249 249 249

hűtőtér nettó űrtartalma (l) 280 239 239 245

fagyasztó bruttó űrtartalma (l) 91 91 91 91

fagyasztó nettó űrtartalma (l) 78 78 78 78

polcok üveg üveg üveg üveg

palacktartó van van van van

hűtési technológia (hűtő) statikus statikus statikus statikus

hűtési technológia (fagyasztó) No Frost No Frost No Frost No Frost

fagyasztórekesz típusa átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag

ventilátor van

világítás van van van van

extrák FreshFrostFree, Multifl ow 

rendszerrel, kihúzható 

zöldségtároló fi ók

NaturaFresh

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

FreshFrostFree, kihúzható 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

FreshFrostFree, kihúzható 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

FreshFrostFree, FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély zöldségtároló fi ók
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ENB34233W ENB32633X ENB32633W ENA38935X ERB36605X ERA40633X

fehér rozsdamentes acélajtó fehér rozsdamentes acélajtó rozsdamentes acélajtó rozsdamentes acélajtó

mechanikus mechanikus mechanikus elektronikus, LCD-kijelző az ajtón mechanikus elektronikus, LCD-kijelző

kijelző kijelző

kijelző; hangjelzés, kikapcsolás 

funkció

kijelző;hangjelzés, kikapcsolás 

funkció

van van

1750 1750 1750 2010 1850 2010

595 595 595 595 595 595

632 632 632 632 632 632

1 1 1 1 1 1

357 292 292 297 281 296

A A+ A+ A+ A+ A+

SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST

42 42 42 42 38 38

4 4 4 10 4 14

18 16 16 18 20 20

340 317 317 382 359 401

323 301 301 363 337 377

249 226 226 291 249 291

245 223 223 285 245 285

91 91 91 91 110 110

78 78 78 78 92 92

üveg üveg üveg üveg üveg üveg

van van van van van van

statikus statikus statikus statikus statikus statikus

No Frost No Frost No Frost No Frost statikus statikus

átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag

van van

van van van van van van

FreshFrostFree, FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshFrostFree, FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshFrostFree, FreshZone

maxi fagyasztófi ók

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

Brita, FreshFrostFree, FreeStore

kihúzható zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

Brita, FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

Dual Control, FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók
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modell ERB34633W ERB40233X ERB40233W

szín fehér rozsdamentes acélajtó fehér

vezérlés elektronikus, LCD-kijelző mechanikus mechanikus

gyorsfagyasztás kijelző

magashőmérséklet-riasztás fény; hangjelzés, 

kikapcsolás funkció

Holiday funkció van

magasság (mm) 1750 2010 2010

szélesség (mm) 595 595 595

mélység (mm) 632 632 632

kompresszorok száma 1 1 1

csillagok száma

energiafogyasztás (kWh/év) 274 296 296

energiaosztály A+ A+ A+

klímaosztály SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST

zajszint IEC 704-3 [dB(A)] 38 38 38

fagyasztókapacitás (kg/24 óra) 14 4 4

visszamelegedési idő (óra) 20 20 20

bruttó űrtartalom (l) 336 401 401

nettó űrtartalom (l)  315 377 377

hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 226 291 291

hűtőtér nettó űrtartalma (l) 223 285 285

fagyasztó bruttó űrtartalma (l) 110 110 110

fagyasztó nettó űrtartalma (l) 92 92 92

polcok üveg üveg üveg

palacktartó van van van

hűtési technológia (hűtő) statikus statikus statikus

hűtési technológia (fagyasztó) statikus statikus statikus

fagyasztórekesz típusa átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag

világítás van van van

extrák FreshZone

maxi fagyasztófi ók

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók
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ERB36233X ERB36233W ERB34233X ERB34233W ERB29233X ERB29233W

rozsdamentes acélajtó fehér rozsdamentes acélajtó fehér rozsdamentes acélajtó fehér

mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus

1850 1850 1750 1750 1540 1540

595 595 595 595 595 595

632 632 632 632 632 632

1 1 1 1 1 1

281 281 274 274 245 245

A+ A+ A+ A+ A+ A+

SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST

38 38 38 38 38 38

4 4 4 4 4 4

20 20 20 20 20 20

359 359 336 336 290 290

337 337 315 315 269 269

249 249 226 226 211 211

245 245 223 223 208 208

110 110 110 110 79 79

92 92 92 92 61 61

üveg üveg üveg üveg üveg üveg

van van van van van van

statikus statikus statikus statikus statikus statikus

statikus statikus statikus statikus statikus statikus

átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag

van van van van van van

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók
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modell ERB36300X ERB36300W ERB34300W

szín rozsdamentes acélajtó fehér fehér

vezérlés mechanikus mechanikus mechanikus

magasság (mm) 1850 1850 1750

szélesség (mm) 595 595 595

mélység (mm) 632 632 632

kompresszorok száma 1 1 1

energiafogyasztás (kWh/év) 214 219 208

energiaosztály A++ A++ A++

klímaosztály N-ST-T N-ST-T N-ST-T

zajszint IEC 704-3 [dB(A)] 38 38 38

fagyasztókapacitás (kg/24 óra) 4 4 4

visszamelegedési idő (óra) 20 20 20

teljes bruttó űrtartalom 359 359 336

teljes nettó űrtartalom 337 337 315

hűtő bruttó űrtartalma 249 249 226

hűtő nettó űrtartalma 245 245 223

fagyasztó bruttó űrtartalma 110 110 110

fagyasztó nettó űrtartalma 92 92 92

polcok üveg üveg üveg

palacktartó van van van

hűtési technológia (hűtő) statikus statikus statikus

hűtési technológia (fagyasztó) statikus statikus statikus

fagyasztórekesz típusa átlátszó műanyag átlátszó műanyag átlátszó műanyag

világítás van van van

extrák FreshZone

maxi fagyasztófi ók

ujjlenyomatmentes felület

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók

FreshZone

maxi fagyasztófi ók

extra mély, extra magas 

zöldségtároló fi ók
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ERD24310W ERD24310X ERD28310W ERD28310X ERD18002W

fehér rozsdamentes acélajtó fehér rozsdamentes acélajtó fehér

mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus

1404 1404 1590 1590 1209

545 545 545 545 496

604 604 604 604 604

1 1 1 1 1

227 227 227 241 208

A+ A+ A+ A+ A+

SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST

40 40 40 40 40

3 3 3 4 3

19 19 19 20 17

234 234 234 270 180

230 230 230 267 178

190 190 190 220 138

186 186 186 217 136

44 44 44 50 42

44 44 44 50 42

üveg üveg üveg üveg üveg

nincs nincs nincs nincs nincs

statikus statikus statikus statikus statikus

statikus statikus statikus statikus statikus

van van van van igen

FlexiFresh zöldségesfi ók FlexiFresh zöldségesfi ók FlexiFresh zöldségesfi ók FlexiFresh zöldségesfi ók
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modell ERE39350W ERC24010W

szín fehér fehér

vezérlés elektronikus LCD mechanikus

intenzív hűtés igen

Holiday funkció igen

magasság (mm) 1800 1250

szélesség (mm) 600 550

mélység (mm) 650 612

csillagok száma 4 Star

energiafogyasztás (kWh/év) 146 216

energiaosztály A+ A+

klímaosztály SN-N-ST-T SN-N-ST

zajszint IEC 704-3 [dB(A)] 40 40

fagyasztókapacitás (kg/24 óra) 2

visszamelegedési idő (óra) 11

bruttó űrtartalom (l) 380 237

nettó űrtartalom (l) 375 231

Hűtő bruttó űrtartalma (l) 219

Hűtő nettó űrtartalma (l) 213

fagyasztó bruttó űrtartalma (l) 18

fagyasztó nettó űrtartalma (l) 18

polcok üveg üveg

palacktartó polc igen van

Speciális polcok kihúzható zöldségtároló

görgőkkel

FlexiFresh zöldségtároló fi ók

hűtési technológia (hűtő) statikus statikus

hűtési technológia (fagyasztó) statikus

ventilátor DME

világítás igen van
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ERC25010W ERC20002W8 ERC19002W8 ERT16002W8 ERT14002W8

fehér fehér fehér fehér fehér

mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus

1250 1050 1050 850 850

550 550 550 550 550

612 612 612 612 612

4 csillagos 4 csillagos

128 124 197 119 183

A+ A+ A+ A+ A+

SN-N-ST-T SN-T SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST

38 38 40 38 38

2 2

11 11

253 206 190 155 146

236 195 184 152 140

253 206 172 155 128

236 195 166 152 122

18 18

18 18

üveg üveg üveg üveg üveg

van

FlexiFresh zöldségtároló fi ók

statikus statikus statikus statikus statikus

statikus statikus

van igen igen igen igen

electrolux műszaki adatok 35



modell EUF27391W5 EUC19291W

szín fehér fehér

vezérlés elektronikus LCD mechanikus

gyorsfagyasztás igen igen

magashőmérséklet-riasztás fény, hang fény, hang

ajtóriasztás

magasság (mm) 1800 1400

szélesség (mm) 600 600

mélység (mm) 650 625

energiafogyasztás (kWh/év) 308 241

energiaosztály A+ A

klímaosztály SN-N-ST-T SN-N-ST-T

zajszint IEC 704-3 [dB(A)] 40 38

fagyasztókapacitás (kg/24 óra) 20 20

visszamelegedési idő (óra) 20 31

fagyasztó bruttó űrtartalma (l) 266 185

fagyasztó nettó űrtartalma (l) 254 160

hűtési technológia (fagyasztó) No Frost Static

világítás 

fagyasztórekesz típusa átlátszó műanyag átlátszó műanyag

kondenzátor

zárható tető

olvadékvíz-elvezető

vákuumtörő

extrák FrostFree,

maxi fagyasztórekesz

maxi fagyasztórekesz
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EUC19002W EUT10002W ECN40108W ECN26108W ECN21108W

fehér fehér fehér fehér fehér

elektronikus mechanikus érintőgombos 

elektromechanikus

érintőgombos 

elektromechanikus

érintőgombos 

elektromechanikus

+ igen igen igen igen

fény, hang fény fény, hang fény, hang fény, hang

1250 850 876 876 876

545 550 1325 935 795

639 612 665 665 665

230 184 321 250 225

A+ A+ A+ A+ A+

SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

40 40 44 45 46

20 12 19 16 14

18 22 31 32 28

190 110 404 263 213

168 91 400 260 210

statikus statikus statikus statikus statikus

igen igen igen

átlátszó, műanyag átlátszó műanyag

rejtett rejtett rejtett

igen igen igen

igen igen igen

igen igen igen

maxi fagyasztófi ók maxi fagyasztórekesz
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Látogasson el magyar nyelvű weboldalunkra! 
www.electrolux.hu

Webáruházunkban kényelmesen megrendelheti a készülékéhez szükséges alkatrészeket, 
kiegészítőket, melyeket házhoz is szállítunk Önnek.

Tájékozódjon weboldalunkon.

A technikai adatok mellett egyéb információkat is talál rólunk és termékeinkről, illetve arról, 
hogyan használhatja azokat a leghatékonyabban.

Több szolgáltatással is várjuk weboldalunkon, például letöltheti legújabb katalógusainkat.

 Elvesztette készüléke használati útmutatóját? Semmi gond, használja a használatiutasítás-
keresőt a weboldalon. Ráadásként megkapja majd a szerviz elérhetőségeit is. 

A boltkereső segít Önnek megtalálni a lakhelyéhez legközelebbi, Electrolux 
készülékeket forgalmazó partnerünket.



Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.

Telefon: (1) 467-3200

Fax: (1) 467-3204

www.electrolux.hu

Electrolux: az átgondolt design megalkotója

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkénte-

lenül így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki? Éppen erre vágytam!” 

Nos, mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk 

kiváltani mindazokból, akik valamelyik termékünket választják 

vagy használják. 

Nem sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy 

megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket, amelyeket 

vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél első lé-

pésként mindig megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják 

készülékeiket. Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy 

egyszerűbbé tesszük a készülékek használatát, kellemesebbé 

a feladatok elvégzését és arra biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt 

lelkiismerettel élvezzék a XXI. század nyújtotta fényűzést. Az a cé-

lunk, hogy ezt az élvezetet világszerte a mindennapi élet mind 

több területén, minél több ember számára elérhetővé tegyük. 

Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor tudja, hogy 

komolyan így is gondoljuk.

Electrolux. Thinking of you

Termékeinkről többet is megtudhat a www.electrolux.hu 

honlapon.

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül meg-

változhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. 

Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló 

nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat 

a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az eset-

leges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kér-

jük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, 

rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.electrolux.hu).
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