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Išlikime šalti kovodami su 
pasauliniu atšilimu 

1.   Stenkitės dažnai neatidarinėti šaldytuvo durelių, 

kadangi į prietaiso vidų patekusį šiltesnį orą reikės 

vėl atvėsinti. Šiltas oras šaldytuvo viduje padidina drėgmės 

kiekį, todėl prietaiso viduje kaupiasi šerkšnas ir ledas, didėja 

sąskaitos už suvartotą energiją ir trumpėja šaldymo prietaiso 

naudojimo laikas.   

2.   Šaldytuvo termostatą nustatykite +4 arba +5 °C, o 

šaldiklio – minus 18 °C temperatūrai. Šios temperatūros 

tinkamiausios optimaliam prietaiso darbui ir maisto 

produktams saugoti. Nenustatykite per daug žemos 

temperatūros, kadangi 1 laipsniu žemesnė temperatūra 

prietaiso energijos sąnaudas padidina vidutiniškai 6-8 %.

3.   Šaldytuvą ir šaldiklį laikykite pripildytus maisto 

produktų. Jei prietaiso viduje yra didesnis kiekis atšaldyto 

maisto, šaldytuve lengviau palaikoma tinkama temperatūra, 

kai atidarinėjant dureles patenka šiltesnio oro.

4.   Prietaisą reguliariai atitirpinkite. 5 mm ledo sluoksnis 

energijos sąnaudas padidina 30 %, todėl šaldytuvą ir šaldiklį 

reguliariai atitirpinkite. Jei perkate naują šaldiklį, rinkitės 

prietaisą su bešerkšne technologija, todėl atitirpinimą galėsite 

pamiršti.

5.   Didėjant namų ūkiui, įsigykite didesnį naują šaldytuvą 

vietoj papildomo mažesnio. Vienas didelis šaldytuvas 

suvartoja elektros 20 % mažiau negu du mažesni tokios 

pačios talpos prietaisai. 

6.   Švarus turi būti ne tik prietaiso vidus, bet ir jo išorė. 

Jei prietaisas pastatytas atskirai, reguliariai nuvalykite jo 

kondensatoriaus groteles ir patikrinkite, ar šaldytuvas 

nepristumtas prie sienos – kad prietaisas tinkamai vėdintųsi, 

tarp prietaiso ir sienos būtinas kelių centimetrų tarpas. Jei 

prietaisas blogai vėdinamas, energijos sąnaudos gali padidėti 

iki 10 %.

7.   Į šaldytuvą ir šaldiklį nedėkite šiltų maisto produktų. 

Šilti maisto produktai padidina prietaiso vidaus temperatūrą 

ir gali atšildyti kitus maisto produktus. Šaldytus maisto 

produktus galite atitirpinti šaldytuvo skyrelyje – sutaupysite 

energijos prietaiso vėsinimui.

8.   Naujieji prietaisai dažnai turi įrenginį, įspėjantį apie 

atidarytas prietaiso dureles. Be reikalo neeikvosite 

energijos, o saugomi maisto produktai nesuges.

9.   Šaldytuvo ir šaldiklio nestatykite arti šilumos šaltinių 

– radiatorių, krosnių bei tose vietose, į kurias patenka 

tiesioginiai saulės spinduliai. Nepageidaujama šiluma 

sumažina kompresoriaus ir kondensatoriaus efektyvumą.

10.   Patikrinkite šaldytuvo durelių tarpinę – tarpinė turi 

tinkamai priglusti prie prietaiso. Durelės turi būti sandariai 

uždarytos. Jei durelės užsidaro nesandariai, iš šaldytuvo į 

aplinką patenka šaltas oras. Durelių sandarumą patikrinkite 

tarp prietaiso durelių ir korpuso įdėdami popieriaus lakštą. 

Uždarykite dureles ir ištraukite popierių. Popierius turi būti 

prispaustas – jį traukiant juntamas pasipriešinimas. Jei 

popierius neprispaudžiamas arba iškrinta, tarpinė gali būti 

susidėvėjusi. Tuo atveju ją būtina pakeisti nauja.

„Electrolux“ novatoriško dizaino prietaisai 

Mūsų vizija – protingi, jautrūs ir mąstantys namai, kuriuose prietaisai veikia puikiai, paprastai ir 

intuityviai, o žmonės jaučiasi atsipalaidavę. „Electrolux“ šią viziją perkėlė į kasdienybę ir toliau kuria 

naujus išmanius prietaisus, su kuriais galima bendrauti betarpiškai. 

10 patarimų, kaip sutaupyti elektros energijos

Pirmasis žingsnis taupant elektros energiją – įsitikinti, kad naują prietaisą įsigyti pigiau, negu ateinančius 
penkerius metus naudotis dešimties metų senumo prietaisu. Neefektyvūs šaldymo prietaisai suvartoja daug 
energijos, todėl išlaidos naujajam A+ klasės šaldytuvui atsiperka per kelerius metus. 

Netgi jei Jūsų prietaisas itin ekonomiškas, pateiksime kelis patarimus, kaip sutaupyti energijos. 
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„Space Plus“ – įspūdingas talpumas

Naujosios „Space Plus“ serijos prietaisai itin talpūs 

– 5-15 % talpesni už kitus tokių pačių išorinių 

matmenų modelius. 

„FreshZone“ stalčius

„FreshZone“ net iki 2 kartų pailgina šviežios žuvies ir 

mėsos saugojimo laiką, kadangi šio stalčiaus viduje 

temperatūra 15 % žemesnė. Stalčius slankioja ant 

specialių ratukų, todėl jį galima išimti ir perstatyti į 

kitą lentynėlių lygį. 

Mažesnės energijos sąnaudos – mažesnės 

sąskaitos 

Kylant energijos kainoms turėti ekonomiškus 

buitinius prietaisus ne tik taupu, bet ir ekologiš-

ka. „Space Plus“ serijos prietaisai priskiriami 

ekonomiškiausioms A ir A+ energijos klasėms. A+ 

klasės prietaisai suvartoja energijos 25 % mažiau 

negu A klasės prietaisai.

„FreshFrostFree“TM: šviežumas be šerkšno 

„FreshFrostFree“ šaldytuvuose maistą išlaikysite 

šviežią dar ilgiau, kadangi juose palaikomas 

optimalus drėgmės lygis. Rečiau išmesdami 

netinkamus maisto produktus sumažinsite šiukšlių 

kiekį ir padėsite tausoti aplinką. 

Patogus elektroninis skydelis 

Tiksliai nustatoma temperatūra sudaro geriausias 

sąlygas maisto produktams saugoti. 

Elektroniniu ekranėliu patogu naudotis ir lengva 

suprasti jame pateikiamą informaciją, todėl vos tik 

pažvelgę į ekranėlį galėsite patikrinti, ar prietaisas 

veikia tinkamai.

Ištraukiamas stalčius 

Erdviame stalčiuje tilps didelis kiekis šviežių vaisių 

ir daržovių. Vidinė stalčiaus pertvara padeda atskirti 

sudėtus maisto produktus. Stalčių lengva išimti, 

kadangi jis tolygiai juda ant slystančių bėgelių. 

Paviršius, ant kurio nelieka pirštų atspaudų 

Ant stilingų prietaisų nerūdijančio plieno paviršių 

nelieka pirštų atspaudų, todėl prietaisai išlieka švarūs 

ir švytintys dar ilgiau. Tai itin higieniška, kadangi ant 

tokių paviršių nesikaupia apnašos ir nesidaugina 

bakterijos. 

Taupoma erdvė

Butelius šaldytuve patogiausia laikyti horizontaliai. 

Elegantiška ir stabili butelių lentynėlė įmontuota po 

stikline lentynėle, todėl sutaupoma vietos. Į tokią 

lentynėlę telpa net 9 buteliai!

Ypač didelė dėžė 

„SpacePlus“TM šaldiklio stalčius itin talpus ir lengvai 

atidaromas, todėl jame patogu laikyti didelės 

apimties maisto produktus ir patiekalus, pavyzdžiui, 

kalakutą. 

„NaturaFresh“ stalčius

Kad maisto produktai ilgiau išliktų švieži ir kokybiški, 

juos būtina laikyti žemesnėje temperatūroje. 

„NaturaFresh“ stalčiuje maisto produktai išliks švieži 

net 3 kartus ilgiau, kadangi jame palaikoma artima 

0 °C temperatūra. 

Dvigubo valdymo sistema „DualControl“ 

Naujausioji dvigubo valdymo sistema šaldytuvo 

ir šaldiklio skyrelius kontroliuoja atskirai ir palaiko 

optimalią temperatūrą esant pačioms įvairiausioms 

sąlygoms. 
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„FreshFrostFree“™ – 
dar ilgiau išliekantis natūralus 
šviežumas
Naujieji „FreshFrostFree“ šaldytuvai – geriausias pasirinkimas, jei norite 
išsaugoti natūralų maisto produktų skonį, vitaminus ir šviežumą.

Gamtą tausojanti technologija „TwinTech“™

Naujosios „Electrolux“ šaldytuvų ir šaldiklių serijos prietaisuose 

„FreshFrostFree“ su pažangia bešerkšne sistema „TwinTech™ 

Frost Free“ maisto produktus, vaisius ir daržoves dar ilgiau 

išlaikysite šviežius, kadangi šių prietaisų šaldytuvų skyriuose 

palaikomas tinkamas drėgmės lygis.

Jei maistą galėsite ilgiau išlaikyti šviežią, susidarys mažiau atliekų, 

todėl prisidėsite prie švaresnės aplinkos išsaugojimo. 

Kaip tai veikia 

Įprastuose bešerkšniuose prietaisų modeliuose oras nuolat 

cirkuliuoja tarp šaldytuvo ir šaldiklio skyrių, todėl saugojamiems 

maisto produktams gali būti perduodami nepageidaujami kvapai. 

„FreshFrostFree“™ modeliuose su bešerkšne „TwinTech™ 

FrostFree“ sistema šaldytuvo ir šaldiklio skyreliai izoliuoti, todėl 

saugojamų maisto produktų kvapai nesusimaišo. Kvapai iš 

vieno skyrelio neperduodami į kitą, todėl ledo kubeliai niekuomet 

nekvepės česnaku. 

Įprasti bešerkšniai modeliai „FreshFrostFree“™ su 
„TwinTech™ FrostFree“ sistema

Kodėl „TwinTech“™ sistema palaiko didesnį drėgmės lygį

Prietaiso atitirpinimo ciklo metu „TwinTech™ FrostFree“ sistema 

surenka ant galinės prietaiso sienelės susikaupusį kondensatą ir 

dalį drėgmės išskiria į prietaiso vidaus ertmę, todėl prietaiso viduje 

drėgmės lygis siekia 98 %.

Vokietijos instituto SGS INSTITUT FRESENIUS Gmbh atlikti 

tyrimai įrodo, kad „FreshFrostFree“TM prietaisuose produktai išlieka 

švieži ilgiau negu įprastuose bešerkšniuose prietaisuose – maisto 

produktų tekstūra, spalva ir išvaizda išliko nepakitusi savaitę, o 

vitaminų kiekis nesumažėjo 10 dienų laikotarpiu.

Oro cirkuliacinė sistema „Multifl ow“

„FreshFrostFree“ šaldytuve su „Multiflow“ sistema maisto 

produktus galite sudėti ant bet kurios lentynėlės, kadangi oras 

švelniai cirkuliuoja visuose šaldytuvo lygiuose ir palaiko tolygią 

prietaiso vidaus temperatūrą. „FreshFrostFree“TM šaldytuvas – 

puikus sprendimas tinkamai saugoti maisto produktus, nes ant 

prietaiso galinės sienelės nesikaupia kondensatas ir nesusidaro 

sąlygos daugintis bakterijoms. 

Optimali drėgmė

„FreshFrostFree“TM 
vidutinė drėgmė 

Ankstesnė „No Frost“ 
sistemos drėgmė
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Oro fi ltras „TasteGuard“TM 

Išskirtinis ekologiškas oro filtras „TasteGuard“TM neleidžia kvapams 

susimaišyti prietaiso viduje, todėl saugomų maisto produktų 

kvapas išlieka nepakitęs. Šis porėtas aktyvuotos anglies filtras 

efektyviau sumažina kvapų sklidimą negu įprasti filtrai ir tarnauja 

ilgiau. Naująjį filtrą reikia keisti kartą per 6 mėnesius. 

Stalčius mėsai ir žuviai „NaturaFresh“TM

Kad švieži ir greitai gendantys produktai išliktų natūralūs ir tinkami 

vartoti ilgiau, juos saugoti būtina žemesnėje temperatūroje. 

„NaturaFresh“ nulinės temperatūros stalčiuje greitai gendančius 

produktus galima išlaikyti šviežius net iki 3 kartų ilgiau negu 

įprastame šaldytuve. 

Specialiosios funkcijos

Ekonomiškoji ECO ir atostogų HOLIDAY funkcija užtikrina optimalų 

prietaiso veikimą mažiausiomis energijos sąnaudomis, jei prietaisu 

kurį laiką nesinaudosite. 

ECO funkcija automatiškai reguliuoja šaldytuvo ir šaldiklio 

temperatūrą, todėl maisto produktai tinkamai saugomi suvartojant 

mažiau energijos. 

HOLIDAY funkcija atostogų ar ilgo nebuvimo namuose metu 

šaldytuvo viduje palaiko tinkamą pastovią temperatūrą, todėl 

šaldytuve nesusidaro nemalonus kvapas ir neatsiranda pelėsių. 

Padidinto drėgmės lygio režimas 

Veikdamas įprastu režimu „FreshFrostFree“TM šaldytuvas su 

„Multiflow“ funkcija palaiko daugeliui maisto produktų saugoti 

tinkantį drėgmės lygį. Padidintos drėgmės režimas „Extra 

Humidity“ prietaiso viduje palaiko didesnį drėgmės lygį, būtiną 

kai kuriems maisto produktams (pvz., salotoms, grybams, 

šparagams, braškėms, vyšnioms, kiviams) saugoti. Padidintos 

drėgmės režimas kontroliuoja vėsinimo ciklus ir įjungia ventiliatorių, 

todėl šaldytuvo skyreliuose sukuriamos puikios sąlygos maisto 

produktams laikyti. Daržoves dabar galite saugoti ne tik 

specialiame stalčiuje, bet ir ant lentynėlių. 

Su „FreeStore“™ maisto produktus galite laikyti bet 

kuriame prietaiso skyrelyje 

Prietaiso viduje palaikoma tolygi temperatūra, todėl maisto 

produktus galite laikyti bet kurioje vietoje. „FreeStore“™ 

prietaisuose veikia dinaminė oro cirkuliavimo sistema, kuri drėgmę 

ir temperatūrą paskirsto tolygiai, todėl maisto produktai optimaliai 

saugomi visuose prietaiso skyreliuose.

Elektroniniame ekranėlyje galite rinktis rankinį „FreeStore“ funkcijos 

išjungimą ir įjungti, kai jos reikės, arba automatinį išjungimą, esant 

poreikiui įsijungiantį savaime (pavyzdžiui, jei aplinkos temperatūra 

aukšta ir po durelių atidarymo prietaiso viduje temperatūra taip 

pat pakyla).

Įprastas šaldytuvas „FreshFrostFree“™ ir 
„FreeStore“™ šaldytuvas 

5,6 °C6,5 °C

5,6 °C5,4 °C

5,6 °C3,7 °C
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„FreshFrostFree“ šaldytuvas su 
„Multiflow“ funkcija • „Clima Tech“ 
ventiliatorius • „Space Plus“ • 
nerūdijančio plieno durelės, ant kurių 
nelieka pirštų atspaudų • elektroninis 
valdymas su LCD ekranėliu durelėse 
• greitas atvėsinimas • atostogų 
funkcija • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • ištraukiamas stalčius 
daržovėms • „NaturaFresh“ stalčius 
• didelis šaldiklio stalčius

Bendra talpa 382 l

Šaldytuvo vidaus talpa 280 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,81 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

„FreshFrostFree“ šaldytuvas su 
„Multiflow“ funkcija • „Clima Tech“ 
ventiliatorius • „Space Plus“ • 
nerūdijančio plieno durelės, ant kurių 
nelieka pirštų atspaudų • elektroninis 
valdymas su LCD ekranėliu durelėse 
• greitas atvėsinimas • atostogų 
funkcija • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • ištraukiamas stalčius 
daržovėms • „NaturaFresh“ stalčius 
• didelis šaldiklio stalčius

„FreshFrostFree“ šaldytuvas 
su „Multiflow“ funkcija • „Clima 
Tech“ ventiliatorius • „Space 
Plus“ • elektroninis valdymas su 
LCD ekranėliu durelėse • greitas 
atvėsinimas • atostogų funkcija • 
greitas užšaldymas • pakilusios 
temperatūros indikacija • stiklinės 
lentynos • lentynėlė buteliams • 
ištraukiamas stalčius daržovėms • 
„NaturaFresh“ stalčius • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai • didelis šaldiklio 
stalčius

ENA38933X ENA34933X ENA38933W

Bendra talpa 340 l

Šaldytuvo vidaus talpa 239 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,78 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

Bendra talpa 382 l

Šaldytuvo vidaus talpa 280 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,81 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm
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„FreshFrostFree“ šaldiklis • „Space 
Plus“ • elektroninis valdymas su 
LCD ekranėliu durelėse • greitas 
atvėsinimas • atostogų funkcija • 
greitas užšaldymas • pakilusios 
temperatūros indikacija • stiklinės 
lentynos • lentynėlė buteliams • 
ištraukiamas stalčius daržovėms 
• „FreshZone“ stalčius • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai • didelis šaldiklio 
stalčius

Bendra talpa 382 l

Šaldytuvo vidaus talpa 280 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 1,02 kWh/24 val.

Energijos klasė A

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

„FreshFrostFree“ šaldiklis • 
„Space Plus“ • nerūdijančio plieno 
durelės, ant kurių nelieka pirštų 
atspaudų • elektroninis valdymas 
su LCD ekranėliu durelėse • greitas 
atvėsinimas • atostogų funkcija • 
greitas užšaldymas • pakilusios 
temperatūros indikacija • stiklinės 
lentynos • lentynėlė buteliams • 
ištraukiamas stalčius daržovėms 
• „FreshZone“ stalčius • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai • didelis šaldiklio 
stalčius

„FreshFrostFree“ šaldiklis • 
„Space Plus“ • nerūdijančio plieno 
durelės, ant kurių nelieka pirštų 
atspaudų • elektroninis valdymas 
su LCD ekranėliu durelėse • greitas 
atvėsinimas • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • ištraukiamas stalčius 
daržovėms • „FreshZone“ stalčius 
• skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius

ENB38933X ENB38933W ENB34933X

Bendra talpa 382 l

Šaldytuvo vidaus talpa 280 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 1,02 kWh/24 val.

Energijos klasė A

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

Bendra talpa 340 l

Šaldytuvo vidaus talpa 239 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,98 kWh/24 val.

Energijos klasė A

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm
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„FreshFrostFree“ šaldiklis • „Space 
Plus“ • nerūdijančio plieno durelės, 
ant kurių nelieka pirštų atspaudų 
• greitas atvėsinimas • stiklinės 
lentynos • lentynėlė buteliams • 
„FreshZone“ stalčius • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai • didelis šaldiklio 
stalčius • labai gilūs ir aukšti stalčiai 
daržovėms

Bendra talpa 340 l

Šaldytuvo vidaus talpa 239 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,98 kWh/24 val.

Energijos klasė A

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

„FreshFrostFree“ šaldiklis • „Space 
Plus“ • elektroninis valdymas su 
LCD ekranėliu durelėse • greitas 
atvėsinimas • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • ištraukiamas stalčius 
daržovėms • „FreshZone“ stalčius 
• skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius

„FreshFrostFree“ šaldiklis • „Space 
Plus“ • greitas atvėsinimas • 
stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

ENB34933W ENB38633X ENB38633W

Bendra talpa 382 l

Šaldytuvo vidaus talpa 285 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,82 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

Bendra talpa 382 l

Šaldytuvo vidaus talpa 285 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,82 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm
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„FreshFrostFree“ šaldiklis • „Space 
Plus“ • stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

Bendra talpa 340 l

Šaldytuvo vidaus talpa 245 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,82 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

„FreshFrostFree“ šaldiklis • „Space 
Plus“ • nerūdijančio plieno durelės, 
ant kurių nelieka pirštų atspaudų 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

„FreshFrostFree“ šaldiklis • „Space 
Plus“ • nerūdijančio plieno durelės, 
ant kurių nelieka pirštų atspaudų 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

ENB34633X ENB34633W ENB32633X

Bendra talpa 340 l

Šaldytuvo vidaus talpa 245 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,82 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

Bendra talpa 317 l

Šaldytuvo vidaus talpa 223 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,80 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 175 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux šaldytuvai su „FreshFrostFree“ šaldikliu 9



„FreshFrostFree“ šaldiklis su „Free 
Store“ šaldytuvu • ventiliatorius • 
„Space Plus“ • nerūdijančio plieno 
spalvos durelės • elektroninis 
valdymas su LCD ekranėliu durelėse 
• greitas atvėsinimas • atostogų 
funkcija • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • ištraukiamas stalčius 
daržovėms • skaidrūs šaldiklio 
stalčiai

Bendra talpa 317 l

Šaldytuvo vidaus talpa 223 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,80 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 175 x 59,5 x 63,2 cm

„FreshFrostFree“ šaldiklis • „Space 
Plus“ • stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

ENB32633W ENB44693X

Bendra talpa 440 l

Šaldytuvo vidaus talpa 305 l

Šaldiklio vidaus talpa 102 l

Energijos sąnaudos 0,95 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 195 x 69,5 x 66,9 cm

electrolux šaldytuvai su „FreshFrostFree“ šaldikliu 10



 Galvojame apie tuos, kurie 
mėgsta atšaldytus gėrimus
 „Drinks Express“ gėrimų skyriuje gėrimai atvėsta mažiausiai šešis kartus greičiau nei šaldant šaldytuve ir 
daugiau nei 30 proc. greičiau nei šaldiklyje. Šis skyrius yra ir saugus, nes čia gėrimai neužšąla ir todėl negali 
susprogti. Tai labai patogi išeitis, jei iš anksto neplanavote atšaldyti gėrimų. Greičiau nei per 20 minučių 
atšaldysite vyną ar gaiviuosius gėrimus iki pageidaujamos temperatūros. Šis skyrius yra visiškai integruotas 
į šaldytuvą ir įrengtas žemiausiame šaldytuvo skyriuje. Į sveikatą!

„FreshFrostFree“ šaldiklis • „Drinks Express“ 
gėrimų skyrius • „Space Plus“ • nerūdijančio 
plieno durelės, ant kurių nelieka pirštų 
atspaudų • elektroninis valdymas su LCD 
ekranėliu • greitas atvėsinimas • greitas 
užšaldymas • pakilusios temperatūros 
indikacija • stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai • didelis šaldiklio stalčius • 
labai gilūs ir aukšti stalčiai daržovėms

ENB38807X

Bendra talpa 382 l

Šaldytuvo vidaus talpa 285 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,81 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux šaldytuvai su „FreshFrostFree“ šaldikliu ir „Drinks Express“ gėrimų skyriumi 11



 Mes galvojame apie tai, 
kad žmonės gerai jaustųsi, 
gertų švaresnį, gaivesnį ir 
nepriekaištingai atšaldytą 
vandenį…
 Vienas paprasčiausių būdų išlikti sveikam - gerti pakankamai 

daug vandens. Beveik visoms gyvybinėms funkcijoms: kraujo 

spaudimui, inkstams, sąnariams bei virškinimo veiklai yra 

reikalingas vanduo. Kad mūsų organizmas būtų puikios būklės, 

kasdien turėtume išgerti ne mažiau kaip 2 litrus vandens. Dėl 

„Brita“® filtro ypatybių dabar galime gerti ne tik daugiau, bet ir 

malonaus skonio vandens: vandenyje, kuris tiekiamas iš įrenginio 

šaldytuvo durelėse, nėra priemaišų, gadinančių vandens iš 

čiaupo skonį, kvapą ir spalvą. Ypač puiku, kad dabar ir vaikai 

mieliau gers vandenį nei putojančius saldžius gaiviuosius gėrimus 

- juk šiuo įrenginiu labai smagu naudotis pačiam savarankiškai! 

Vandens filtras, naudojamas mūsų šaldytuve-šaldiklyje, yra ypač 

patikimas, nes jis pagamintas pagal naujausias vandens filtravimo 

technologijas, kurias garantuoja „Brita“®. Naudodami vandens 

filtrą, nestokosite švaraus, gryno ir gaivaus skonio geriamojo 

vandens sau ir visai šeimai. Be to:

•  Kavos ir arbatos skonis bus puikus.

•  Virduliuose ir kavavirėse bus mažiau kalkių nuosėdų.

•  Maisto, gaminamo naudojant šį vandenį, skonis bus dar 

malonesnis.

•  Jo kaina žymiai mažesnė nei vandens buteliuose.

•  Šiame vandenyje pamerktos skintos gėlės laikysis ilgiau, o 

kambarinės gėlės vešės.

Neužmirškite, kad Jums nebereikės iš prekybos centro gabenti 

namo daugybės vandens butelių, o neišmesdami plastmasinių 

butelių Jūs prisidėsite prie aplinkosaugos. „Brita“® indikatorius ant 

vandens rezervuaro dangtelio aiškiai rodo, kada metas pakeisti 

vandens filtrą, kad vandens kokybė būtų garantuota visada. 

„Brita“® rekomenduoja keisti filtro kasetę kartą per mėnesį.

„Brita“ vandens filtras • „FreshFrostFree“ 
šaldiklis su „Free Store“ šaldytuvu • 
ventiliatorius • „Space Plus“ • nerūdijančio 
plieno durelės • elektroninis valdymas su LCD 
ekranėliu durelėse • greitas atvėsinimas • 
greitas užšaldymas • pakilusios temperatūros 
indikacija • stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • ištraukiamas stalčius daržovėms 
• „FreshZone“ stalčius • skaidrūs šaldiklio 
stalčiai • didelis šaldiklio stalčius

ENA38935X

Bendra talpa 382 l

Šaldytuvo vidaus talpa 285 l

Šaldiklio vidaus talpa 78 l

Energijos sąnaudos 0,81 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux šaldytuvai su „FreshFrostFree“ šaldikliu ir „Brita“ įrenginiu12



„Brita“ vandens filtras • „Space 
Plus“ • nerūdijančio plieno durelės, 
ant kurių nelieka pirštų atspaudų 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

Bendra talpa 340 l

Šaldytuvo vidaus talpa 245 l

Šaldiklio vidaus talpa 8 l

Energijos sąnaudos 0,78 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

„Brita“ vandens filtras • 
„FreshFrostFree“ šaldiklis su „Free 
Store“ šaldytuvu • ventiliatorius • 
„Space Plus“ • nerūdijančio plieno 
durelės • elektroninis valdymas su 
LCD ekranėliu durelėse • greitas 
atvėsinimas • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • ištraukiamas stalčius 
daržovėms • „FreshZone“ stalčius 
• skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius

„Brita“ vandens filtras • „Space 
Plus“ • nerūdijančio plieno durelės, 
ant kurių nelieka pirštų atspaudų 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

ENA34935X ERB40605X ERB36605X

Bendra talpa 401 l

Šaldytuvo vidaus talpa 285 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,81 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

Bendra talpa 359 l

Šaldytuvo vidaus talpa 245 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,77 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux šaldytuvai su „FreshFrostFree“ šaldikliu ir „Brita“ įrenginiu 13



Dvigubo valdymo sistema 
„DualControl“ – puikus veiki-
mas bet kokiomis sąlygomis

dvigubo valdymo sistema „DualControl“ • 
ventiliatorius • „Space Plus“ • nerūdijančio 
plieno durelės, ant kurių nelieka pirštų 
atspaudų • elektroninis valdymas su LCD 
ekranėliu • greitas atvėsinimas • greitas 
užšaldymas • pakilusios temperatūros 
indikacija • stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai • didelis šaldiklio stalčius • 
labai gilūs ir aukšti stalčiai daržovėms

ERA40633X

Bendra talpa 401 l

Šaldytuvo vidaus talpa 285 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,81 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

Naujoji „DualControl“ sistema šaldytuvo ir šaldiklio skyrelius valdo atskirai ir garantuoja optimalų prietaiso 
veikimą bet kokiomis sąlygomis. 

Modeliuose su „DualControl“ sistema galite saugiai laikyti didelius kiekius maisto produktų, kadangi juose 
įrengtas galingesnis kompresorius negu modeliuose su 2 kompresoriais.

electrolux šaldytuvai su dvigubo valdymo sistema „DualControl“14



dvigubo valdymo sistema 
„DualControl“ • ventiliatorius • 
„Space Plus“ • nerūdijančio plieno 
durelės, ant kurių nelieka pirštų 
atspaudų • elektroninis valdymas su 
LCD ekranėliu • greitas atvėsinimas 
• greitas užšaldymas • pakilusios 
temperatūros indikacija • stiklinės 
lentynos • lentynėlė buteliams • 
„FreshZone“ stalčius • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai • didelis šaldiklio 
stalčius • labai gilūs ir aukšti stalčiai 
daržovėms

Bendra talpa 401 l

Šaldytuvo vidaus talpa 285 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,81 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

dvigubo valdymo sistema 
„DualControl“ • ventiliatorius 
• „Space Plus“ • elektroninis 
valdymas su LCD ekranėliu • greitas 
atvėsinimas • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

dvigubo valdymo sistema 
„DualControl“ • ventiliatorius 
• „Space Plus“ • elektroninis 
valdymas su LCD ekranėliu • greitas 
atvėsinimas • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

ERA40633W ERA36633X ERA36633W

Bendra talpa 359 l

Šaldytuvo vidaus talpa 245 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,77 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

Bendra talpa 359 l

Šaldytuvo vidaus talpa 245 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,77 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux šaldytuvai su dvigubo valdymo sistema „DualControl“ 15



„Space Plus“ • nerūdijančio plieno 
durelės, ant kurių nelieka pirštų 
atspaudų • stiklinės lentynos • 
lentynėlė buteliams • „FreshZone“ 
stalčius • skaidrūs šaldiklio stalčiai • 
didelis šaldiklio stalčius • labai gilūs 
ir aukšti stalčiai daržovėms

Bendra talpa 336 l

Šaldytuvo vidaus talpa 223 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,75 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 175 x 59,5 x 63,2 cm

dvigubo valdymo sistema 
„DualControl“ • „Space Plus“ • 
elektroninis valdymas su LCD 
ekranėliu • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija 
• stiklinės lentynos • lentynėlė 
buteliams • „FreshZone“ stalčius • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • didelis 
šaldiklio stalčius • labai gilūs ir aukšti 
stalčiai daržovėms

„Space Plus“ • stiklinės lentynos • 
lentynėlė buteliams • „FreshZone“ 
stalčius • skaidrūs šaldiklio stalčiai • 
didelis šaldiklio stalčius • labai gilūs 
ir aukšti stalčiai daržovėms

ERB34633W ERB40233X ERB40233W

Bendra talpa 401 l

Šaldytuvo vidaus talpa 285 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,81 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

Bendra talpa 401 l

Šaldytuvo vidaus talpa 285 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,81 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 201 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux šaldytuvai su šaldikliu16



„Space Plus“ • stiklinės lentynos • 
lentynėlė buteliams • „FreshZone“ 
stalčius • skaidrūs šaldiklio stalčiai • 
didelis šaldiklio stalčius • labai gilūs 
ir aukšti stalčiai daržovėms

Bendra talpa 359 l

Šaldytuvo vidaus talpa 245 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,77 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

„Space Plus“ • nerūdijančio plieno 
durelės, ant kurių nelieka pirštų 
atspaudų • stiklinės lentynos • 
lentynėlė buteliams • „FreshZone“ 
stalčius • skaidrūs šaldiklio stalčiai • 
didelis šaldiklio stalčius • labai gilūs 
ir aukšti stalčiai daržovėms

„Space Plus“ • nerūdijančio plieno 
durelės, ant kurių nelieka pirštų 
atspaudų • stiklinės lentynos • 
lentynėlė buteliams • „FreshZone“ 
stalčius • skaidrūs šaldiklio stalčiai • 
didelis šaldiklio stalčius • labai gilūs 
ir aukšti stalčiai daržovėms

ERB36233X ERB36233W ERB34233X

Bendra talpa 359 l

Šaldytuvo vidaus talpa 245 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,77 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 185 x 59,5 x 63,2 cm

Bendra talpa 336 l

Šaldytuvo vidaus talpa 223 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,75 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 175 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux šaldytuvai su šaldikliu 17



„Space Plus“ • nerūdijančio plieno 
durelės, ant kurių nelieka pirštų 
atspaudų • stiklinės lentynos • 
lentynėlė buteliams • „FreshZone“ 
stalčius • skaidrūs šaldiklio stalčiai • 
didelis šaldiklio stalčius • labai gilūs 
ir aukšti stalčiai daržovėms

Bendra talpa 336 l

Šaldytuvo vidaus talpa 223 l

Šaldiklio vidaus talpa 92 l

Energijos sąnaudos 0,75 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 175 x 59,5 x 63,2 cm

„Space Plus“ • stiklinės lentynos • 
lentynėlė buteliams • „FreshZone“ 
stalčius • skaidrūs šaldiklio stalčiai • 
didelis šaldiklio stalčius • labai gilūs 
ir aukšti stalčiai daržovėms

„Space Plus“ • stiklinės lentynos • 
lentynėlė buteliams • „FreshZone“ 
stalčius • skaidrūs šaldiklio stalčiai • 
didelis šaldiklio stalčius • labai gilūs 
ir aukšti stalčiai daržovėms

ERB34233W ERB29233X ERB29233W

Bendra talpa 290 l

Šaldytuvo vidaus talpa 208 l

Šaldiklio vidaus talpa 61 l

Energijos sąnaudos 0,67 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 154 x 59,5 x 63,2 cm

Bendra talpa 290 l

Šaldytuvo vidaus talpa 208 l

Šaldiklio vidaus talpa 61 l

Energijos sąnaudos 0,67 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 154 x 59,5 x 63,2 cm

electrolux šaldytuvai su šaldikliu18
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Amerikietiškoji svajonė 
iš „Electrolux“
Tobulas pasirinkimas stilingai virtuvei 

Šaldytuvas – virtuvės centras ir Jūsų individualumo išraiška. 

Naujasis amerikietiško dizaino „Electrolux“ šaldytuvas su 

nerūdijančio plieno paviršiumi išsiskiria stilinga išore ir sumaniai 

išplanuotu vidumi. 

A+ klasės prietaisų modeliai suvartoja net 25 % mažiau energijos 

negu analogiški A klasės prietaisai, todėl tokiu Jūsų pasirinkimu 

galės džiaugtis ateities kartos.

Kruopščiai parinkta kiekviena detalė 

Naujasis amerikietiško dizaino „Electrolux“ šaldytuvas gaminamas 

su tvirtomis durelėmis su nerūdijančio plieno paviršiumi, padengtu 

specialia danga, ant kurios nelieka pirštų atspaudų. Prietaisas 

stilingas ir itin atsparus, todėl patenkins net išrankiausio vartotojo 

lūkesčius. Šis prietaisas su liečiamais mygtukais – patogus, 

praktiškas ir šiuolaikiškas sprendimas stilingai virtuvei. Baltos 

informacinės diodinės lemputės matomos tik tuo atveju, jei to 

norite Jūs. Ekranėlį galite įjungti jį paliesdami, o prietaisui veikiant 

budėjimo režimu lemputės išjungiamos.

Elektroninis prietaiso valdymas 

Šaldytuvas šaldymo ciklą kontroliuoja remdamasis 6 aplinkos 

davikliais, kurie pateikia informaciją apie šaldytuvo paviršiaus 

temperatūrą, saugomo maisto kiekį, durelių atidarinėjimo 

dažnumą ir kitus aplinkos pokyčius. Elektroninė sistema parenka 

tinkamiausias prietaiso veikimo sąlygas ir automatiškai įjungia 

kompresorių bei ventiliatorių. 

Džiaukitės savo namų baru 

Iš namų baro gėrimus galėsite pasiimti neatidarydami prietaiso 

durelių. Namų baras ne tik patogus, bet ir ekologiškas – 

sutaupysite energijos, kadangi nereikės varstyti prietaiso durelių. 

Prietaisas prijungiamas prie vandentiekio, todėl turėsite neribotą 

kiekį filtruoto atvėsinto vandens, smulkinto ledo arba ledo 

kubelių, kuriuos pasieksite tiesiai iš prietaiso durelių. Vandens 

filtras įrengtas prietaiso galinėje dalyje. Speciali valdymo skydelio 

lemputė įspės, kada būtina keisti vandens filtrą (po 6 mėnesių 

arba išfiltravus 2000 litrų vandens). 

Itin talpus prietaisas 

Talpiuose stalčiuose „SpacePlus“TM su ratukais galite laikyti 

visai šeimai reikalingą vaisių ir daržovių kiekį. Juose tilps netgi 

didelis arbūzas ir ananasai. Viename „SpacePlus“TM daržovių 

stalčiuje kontroliuojama drėgmė ir temperatūra, todėl švieži 

maisto produktai, daržovės, žuvis ir mėsa išsaugo puikų skonį 

ir išvaizdą.  
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visiškai bešerkšnis • vandens ir ledo 
gaminimo įrenginys durelėse • nerūdijančio 
plieno durelės • elektroninis valdymas „Touch 
Control“ • greitas atvėsinimas • pakilusios 
temperatūros indikacija • pravirų durelių 
indikacija • vandens filtras • namų baras 
• stiklinės lentynos • lentynėlė buteliams 
• reguliuojamos temperatūros zona • 
labai aukšti skaidrūs šaldytuvo stalčiai • 
skaidrūs šaldiklio stalčiai • lentynėlė vynui • 
ventiliatorius • jungiamas prie vandentiekio 
• filtruotas vanduo • ledo kubeliai • 
nerūdijančio plieno rankenos

visiškai bešerkšnis • vandens ir ledo 
gaminimo įrenginys durelėse • metalo 
spalvos durelės • elektroninis valdymas 
„Touch Control“ • greitas atvėsinimas • 
pakilusios temperatūros indikacija • pravirų 
durelių indikacija • vandens filtras • stiklinės 
lentynos • lentynėlė buteliams • labai aukšti 
skaidrūs šaldytuvo stalčiai • skaidrūs šaldiklio 
stalčiai • lentynėlė vynui • ventiliatorius • 
jungiamas prie vandentiekio • filtruotas 
vanduo • ledo kubeliai • nerūdijančio plieno 
rankenos

ENL60812X ENL60710S

Bendra talpa 604 l

Šaldytuvo vidaus talpa 356 l

Šaldiklio vidaus talpa 175 l

Energijos sąnaudos 1,18 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 179 x 90,3 x 67,5 cm

Bendra talpa 604 l

Šaldytuvo vidaus talpa 356 l

Šaldiklio vidaus talpa 175 l

Energijos sąnaudos 1,18 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 179 x 90,3 x 67,5 cm

electrolux šaldytuvai 21



„FlexiFresh“TM – optimalios 
sąlygos daržovėms saugoti
Šis modelis priskiriamas A+ energijos klasei, todėl sutaupo iki 25 % energijos, lyginant su A energijos klasės 
modeliais. 

Daržovių stalčiuje „FlexiFresh“TM kontroliuojamas drėgmės lygis, todėl sukuriamos tobulos sąlygos daržovėms 
saugoti. Maisto produktai išliks šviežesni ir skanesni dar ilgiau. 

nerūdijančio plieno spalvos durelės • stiklinės 
lentynos • „FlexiFresh“ stalčius daržovėms • 
automatinis šaldytuvo atitirpinimas

ERD28310X

Bendra talpa 270 l

Šaldytuvo vidaus talpa 217 l

Šaldiklio vidaus talpa 50 l

Energijos sąnaudos 0,66 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 159 x 54,5 x 60,4 cm

electrolux šaldytuvai su šaldikliu viršuje ir „FlexiFresh“ stalčiumi22



nerūdijančio plieno spalvos durelės 
• stiklinės lentynos • „FlexiFresh“ 
stalčius daržovėms • automatinis 
šaldytuvo atitirpinimas

Bendra talpa 270 l

Šaldytuvo vidaus talpa 217 l

Šaldiklio vidaus talpa 50 l

Energijos sąnaudos 0,66 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 159 x 54,5 x 60,4 cm

stiklinės lentynos • „FlexiFresh“ 
stalčius daržovėms • automatinis 
šaldytuvo atitirpinimas

stiklinės lentynos • „FlexiFresh“ 
stalčius daržovėms • automatinis 
šaldytuvo atitirpinimas

ERD28310W ERD24310X ERD24310W

Bendra talpa 234 l

Šaldytuvo vidaus talpa 186 l

Šaldiklio vidaus talpa 44 l

Energijos sąnaudos 0,62 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 140,4 x 54,5 x 60,4 cm

Bendra talpa 234 l

Šaldytuvo vidaus talpa 186 l

Šaldiklio vidaus talpa 44 l

Energijos sąnaudos 0,62 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 140,4 x 54,5 x 60,4 cm
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visiškai bešerkšnis • „Space Plus“ 
• didelė talpa: 70 cm pločio • ledo 
gaminimo įrenginys • stiklinės 
lentynos • nulinė zona • greitojo 
užšaldymo skyrius • drėgmės 
kontrolė

Bendra talpa 435 l

Šaldytuvo vidaus talpa 324 l

Šaldiklio vidaus talpa 99 l

Energijos sąnaudos 1,20 kWh/24 val.

Energijos klasė A

Klimato klasė T

Matmenys (A x P x G) 181,8 x 70 x 68 cm

visiškai bešerkšnis • „Space Plus“ • 
nerūdijančio plieno durelės, ant kurių 
nelieka pirštų atspaudų • didelė 
talpa: 70 cm pločio • ledo gaminimo 
įrenginys • stiklinės lentynos • nulinė 
zona • greitojo užšaldymo skyrius • 
drėgmės kontrolė

stiklinės lentynos • automatinis 
šaldytuvo atitirpinimas

END44500X END44500W ERD18002W

Bendra talpa 435 l

Šaldytuvo vidaus talpa 324 l

Šaldiklio vidaus talpa 99 l

Energijos sąnaudos 1,20 kWh/24 val.

Energijos klasė A

Klimato klasė T

Matmenys (A x P x G) 181,8 x 70 x 68 cm

Bendra talpa 180 l

Šaldytuvo vidaus talpa 136 l

Šaldiklio vidaus talpa 42 l

Energijos sąnaudos 0,56 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 120,9 x 49,6 x 60,4 cm

electrolux šaldytuvai su šaldikliu viršuje24



 Dinaminis vėsinimas – 
tolygi temperatūra
 Ventiliatorius šaltą orą šaldytuve paskirsto taip, kad šis cirkuliuotų aplink kiekvieną lentynėlę ir pakuotę. Tai 
vadinama dinaminiu vėsinimu. Jei šaldytuvo vidutinė vidaus temperatūra +5 °C, temperatūrų skirtumas 
skirtingose šaldytuvo vietose yra tik +/- 0,5 °C. Kvapų sklidimą šaldytuve sulaiko aktyvuotos anglies filtras, 
todėl skirtingų produktų skonis ir kvapas išlieka natūralūs. 

 Patraukite žemyn šaldytuvo viršuje pritvirtintą butelių laikiklį, įjunkite greitojo vėsinimo funkciją ir sudėkite 
butelius arba skardines – gėrimai bus atvėsinti dvigubai greičiau negu įprastai. Šviesos ir garso signalai įspėja 
apie atidarytas ar nesandariai uždarytas dureles. Jei šaldytuvo vidaus temperatūra pakyla virš nustatytos 
ribos, pradeda mirksėti lemputė.

„Space Plus“ • elektroninis valdymas su LCD 
ekranėliu • dinaminis vėsinimas • greitas 
atvėsinimas • atostogų funkcija • stiklinės 
lentynos • lentynėlė buteliams • viso pločio 
stalčius su ratukais • ištraukiamas stalčius 
daržovėms • greito durelių atidarymo rankena

ERE39350W

Bendra talpa 380l

Vidaus talpa 375 l

Energijos sąnaudos 0,40 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 180 x 60 x 66 cm

Galima priderinti vertikalų šaldiklį EUF27391W5
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„Space Plus“ • stiklinės lentynos • 
„FlexiFresh“ stalčius daržovėms • 
4 žvaigždučių šaldymo kamera • 
automatinis šaldytuvo atitirpinimas

Bendra talpa 253 l

Vidaus talpa 236 l

Energijos sąnaudos 0,35 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 125 x 55 x 61,2 cm

„Space Plus“ • stiklinės lentynos • 
„FlexiFresh“ stalčius daržovėms

„Space Plus“ • stiklinės lentynos

ERC25010W ERC24010W ERC20002W8

Bendra talpa 237 l

Šaldytuvo vidaus talpa 213 l

Šaldymo kameros vidaus talpa 18 l

Energijos sąnaudos 0,59 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 125 x 55 x 61,2 cm

Bendra talpa 206 l

Vidaus talpa 195 l

Energijos sąnaudos 0,34 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 105 x 55 x 61,2 cm
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„Space Plus“ • stiklinės lentynos

Bendra talpa 190 l

Šaldytuvo vidaus talpa 166 l

Šaldymo kameros vidaus talpa 18 l

Energijos sąnaudos 0,54 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 105 x 55 x 61,2 cm

„Space Plus“ • 4 žvaigždučių 
šaldymo kamera • stiklinės lentynos 
• automatinis atitirpinimas

„Space Plus“ • 4 žvaigždučių 
šaldymo kamera • stiklinės lentynos 
• automatinis atitirpinimas

ERC19002W8 ERT16002W8 ERT14002W8

Bendra talpa 155 l

Vidaus talpa 152 l

Energijos sąnaudos 0,33 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 85 x 55 x 61,2 cm

Bendra talpa 146 l

Šaldytuvo vidaus talpa 122 l

Šaldymo kameros vidaus talpa 18 l

Energijos sąnaudos 0,50 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST

Matmenys (A x P x G) 85 x 55 x 61,2 cm
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Bendra talpa 266 l

Vidaus talpa 254 l

Energijos sąnaudos 0,78 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 180 x 60 x 65 cm

visiškai bešerkšnis • „Space Plus“ 
• elektroninis valdymas su LCD 
ekranėliu • greitas užšaldymas • 
pakilusios temperatūros indikacija • 
stiklinės lentynos • didelis šaldiklio 
stalčius • skaidrūs šaldiklio stalčiai • 
greito durelių atidarymo rankena

EUF27391W5

Ergonomiškas šaldiklis
Darbuojantis virtuvėje abi rankos dažnai būna užimtos. Kad būtų 
paprasčiau, šio šaldiklio dureles „Sensa“ rankenėle patogiai ir be jokių 
pastangų atidarysite netgi nesinaudodami rankomis.

Šiame modelyje patogumas puikiai dera su mažomis energijos sąnaudomis. Bešerkšnė „Frost Free“ sistema 
neleidžia šaldiklyje kauptis šerkšnui, todėl prietaiso nereikia atitirpinti. Prietaisas priskiriamas A+ energijos 
klasei – jis suvartoja energijos 25 % mažiau negu A klasės prietaisai. 

electrolux „FrostFree“ vertikalūs šaldikliai28



pakilusios temperatūros indikacija 
• didelis šaldiklio stalčius • greitas 
užšaldymas • skaidrūs šaldiklio 
stalčiai

Bendra talpa 250 l

Vidaus talpa 227 l

Energijos sąnaudos 0,72 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 160 x 60 x 64,5 cm

„Space Plus“ • greitas užšaldymas 
• pakilusios temperatūros indikacija 
• didelis šaldiklio stalčius • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai

„Space Plus“ • elektroninis valdymas 
• pakilusios temperatūros indikacija 
• greitas užšaldymas • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai

EUC25291W EUC19291W EUC19002W

Bendra talpa 185 l

Vidaus talpa 164 l

Energijos sąnaudos 0,66 kWh/24 val.

Energijos klasė A

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 140 x 60 x 62,5 cm

Bendra talpa 190 l

Vidaus talpa 168 l

Energijos sąnaudos 0,63 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 125 x 54,5 x 63,9 cm
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„Space Plus“ • greitas užšaldymas 
• pakilusios temperatūros indikacija 
• didelis šaldiklio stalčius • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai

Bendra talpa 100 l

Vidaus talpa 80 l

Energijos sąnaudos 0,58 kWh/24 val.

Energijos klasė A

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 85 x 59,5 x 63,5 cm

visiškai bešerkšnis • „Space 
Plus“ • elektroninis valdymas • 
greitas užšaldymas • pakilusios 
temperatūros indikacija • skaidrūs 
šaldiklio stalčiai

EUF10003W EUT10002W

Bendra talpa 110 l

Vidaus talpa 91 l

Energijos sąnaudos 0,50 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 85 x 55 x 61,2 cm
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Prietaisus galima statyti įvairiose vietose 

Šaldymo dėžės dažnai laikomos garaže, pagalbinėse patalpose 

arba rūsyje, kur temperatūros pokyčiai gali būti itin dideli, todėl 

„Electrolux“ sukūrė naujo tipo apsaugotą kondensatorių, palaikantį 

efektyvų ir patikimą šaldymo dėžės veikimą ekstremaliomis 

sąlygomis. Ant prietaiso sienelių nesusidaro kondensatas ir 

neatsiranda rūdžių, o ant kondensatoriaus nesikaupia nešvarumai. 

Naujosios šaldymo dėžės sienelės lygios, todėl jas itin lengva 

valyti. Naujasis prietaisas veiks puikiai pastatytas bet kurioje namų 

vietoje.

Mažesni bendrieji matmenys ir daugiau erdvės prietaiso 

viduje 

Naujasis kondensatorius suteikė galimybę efektyviau panaudoti 

vidinę prietaiso ertmę ir padidinti talpą. „Space Plus“ A+ modeliai 

tokie pat talpūs, kaip ir tradicinės A+ šaldymo dėžės, tačiau 

naujieji modeliai net iki 30 cm siauresni už tos pačios energijos 

klasės prietaisus. 

 

Mažesnės energijos sąnaudos – mažesnės sąskaitos

„Electrolux“ A+ energijos klasės šaldymo dėžės taupo Jūsų 

pinigus ir tausoja aplinką. A+ klasės modeliai suvartoja energijos 

iki 30 procentų mažiau negu B klasės prietaisų modeliai. 

Šaldymo dėžės dangtį atidarysite be jokių pastangų 

Lengvas prietaiso dangtis ir jo atsvaros sistema leidžia laikyti 

dangtį atidarytą 45-80 laipsnių kampu. Nuo šiol nereikės dangčio 

atidaryti iki galo arba prilaikyti jo viena ranka, tuo pačiu metu kita 

ranka siekiant maisto produktų. Uždarius įprastos šaldymo dėžės 

dangtį, šaltas oras prietaiso viduje sukuria vakuumą. Naujosiose 

„Electrolux“ šaldymo dėžėse vidaus slėgį balansuoja specialus 

įrenginys, nedidinantis prietaiso energijos sąnaudų. 

Girdimas ir matomas įspėjimas apie pakilusią temperatūrą 

Galite būti tikri, kad maisto produktai bus saugojami tinkamoje 

temperatūroje. Jei temperatūra prietaiso viduje pakyla, įsižiebia 

įspėjančioji lemputė ir pasigirsta garso signalas. Tai itin patogu, 

jei prietaisas pastatytas garaže arba rūsyje. Jei šaldymo dėžė 

pastatyta rečiau lankomoje vietoje, garso signalas atkreips Jūsų 

dėmesį. 

 

Stiprus korpusas ir plieninis pagrindas 

„Electrolux“ šaldymo dėžių korpusas ir plieninis pagrindas itin 

stiprūs, todėl šiuos prietaisus galima laikyti garažuose ir rūsiuose. 

Stiprios medžiagos atsparesnės drėgmės, šalčio ir karščio 

poveikiui, o plieninio pagrindo nepažeidžia graužikai arba vanduo. 

Šaldymo dėžių dugne įmontuoti ratukai, todėl netgi didelius ir 

sunkius prietaisus nesunku perstatyti į kitą vietą.  

 

Automatiškai išsijungianti greitojo užšaldymo funkcija 

Greitojo užšaldymo funkcija itin naudinga naujai įdėtiems maisto 

produktams užšaldyti, kadangi puikiai išsaugomi produktų 

vitaminai, kvapai ir išvaizda. Užšaldžius produktus ši funkcija 

išsijungia automatiškai.

„Electrolux“ šaldymo dėžių su 
uždengtais kondensatoriais 
serija suteikia dar daugiau 
laisvės ir produktų saugojimo 
galimybių
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„Space Plus“ • „Top touch“ 
elektromechaninis valdymas • 
greitas užšaldymas • pakilusios 
temperatūros indikacija • lengvai 
pakeliamas dangtis • užrakinamas 
dangtis • vidaus apšvietimas 
• uždengtas kondensatorius • 
drėgmės surinkimo sistema

Bendra talpa 404 l

Vidaus talpa 400 l

Energijos sąnaudos 0,88 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 87,6 x 132,5 x 66,5 cm

„Space Plus“ • „Top touch“ 
elektromechaninis valdymas • 
greitas užšaldymas • pakilusios 
temperatūros indikacija • lengvai 
pakeliamas dangtis • užrakinamas 
dangtis • vidaus apšvietimas 
• uždengtas kondensatorius • 
drėgmės surinkimo sistema

„Space Plus“ • „Top touch“ 
elektromechaninis valdymas • 
greitas užšaldymas • pakilusios 
temperatūros indikacija • lengvai 
pakeliamas dangtis • užrakinamas 
dangtis • vidaus apšvietimas 
• uždengtas kondensatorius • 
drėgmės surinkimo sistema

ECN40108W ECN30108W ECN26108W

Bendra talpa 304 l

Vidaus talpa 300 l

Energijos sąnaudos 0,74 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 87,6 x 105 x 66,5 cm

Bendra talpa 263 l

Vidaus talpa 260 l

Energijos sąnaudos 0,68 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 87,6 x 93,5 x 66,5 cm

electrolux šaldymo dėžės32



Bendra talpa 213 l

Vidaus talpa 210 l

Energijos sąnaudos 0,62 kWh/24 val.

Energijos klasė A+

Klimato klasė SN-N-ST-T

Matmenys (A x P x G) 87,6 x 79,5 x 66,5 cm

„Space Plus“ • „Top touch“ 
elektromechaninis valdymas • 
greitas užšaldymas • pakilusios 
temperatūros indikacija • lengvai 
pakeliamas dangtis • užrakinamas 
dangtis • vidaus apšvietimas 
• uždengtas kondensatorius • 
drėgmės surinkimo sistema

ECN21108W
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Modelis ENA38933X ENA34933X ENA38933W ENA34933W ENB38933X

Spalva Nerūdijančio plieno durelės Nerūdijančio plieno durelės Nerūdijančio plieno durelės

Valdymas Elektroninis LCD Elektroninis LCD Elektroninis LCD Elektroninis LCD Elektroninis LCD

Greitasis užšaldymas Yra Yra Yra Yra Yra

Pakilusios temp. indikacija Ekranėlio; garso Ekranėlio; garso Ekranėlio; garso Ekranėlio; garso Ekranėlio; garso

Pravirų durelių indikacija

Greitasis atvėsinimas Yra Yra Yra Yra Yra

Atostogų funkcija Yra Yra Yra Yra Yra

Aukštis (mm) 2010 1850 2010 1850 2010

Plotis (mm) 595 595 595 595 595

Gylis (mm) 632 632 632 632 632

Kompresoriai 1 1 1 1 1

Šaldiklio skyrius

Energ. sąnaudos (kWh/metus) 297 283 297 283 374

Energijos klasė A+ A+ A+ A+ A

Klimato klasė SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST

Triukšmo lygis, IEC 704-3 dB(A) 42 42 42 42 42

Užšaldymo galia (kg/24 val.) 10 10 10 10 10

Temperatūros palaikymas (val.) 18 18 18 18 18

Bendra talpa (l) 382 340 382 340 382

Vidaus talpa (l)  358 317 358 317 358

Bendra šaldytuvo talpa (l) 291 249 291 249 291

Šaldytuvo vidaus talpa (l) 280 239 280 239 280

Bendra šaldiklio talpa (l) 91 91 91 91 91

Šaldiklio vidaus talpa (l) 78 78 78 78 78

Lentynos Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės

Lentynėlė buteliams Yra Yra Yra Yra Yra

Šaldymo būdas, šaldytuvas Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis

Šaldymo būdas, šaldiklis Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis

Šaldiklio stalčiai Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs

Ventiliatorius Yra Yra Yra Yra

Apšvietimas Yra Yra Yra Yra LED

Priedai  „FreshFrostFree“ su „Multifl ow“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„NaturaFresh“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

„FreshFrostFree“ su „Multifl ow“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„NaturaFresh“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

„FreshFrostFree“ su „Multifl ow“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„NaturaFresh“

Didelis šaldiklio stalčius

„FreshFrostFree“ su „Multifl ow“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„NaturaFresh“

Didelis šaldiklio stalčius

„FreshFrostFree“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų
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ENB38933W ENB34933X ENB34933W ENB38633X ENB38633W ENB34633X

Balta Nerūdijančio plieno durelės Balta Nerūdijančio plieno durelės Balta Nerūdijančio plieno durelės

Elektroninis LCD Elektroninis LCD Elektroninis LCD Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Yra Yra Yra

Ekranėlio; garso Ekranėlio; garso Ekranėlio; garso

Yra Yra Yra Yra Yra

Yra

2010 1850 1850 2010 2010 1850

595 595 595 595 595 595

632 632 632 632 632 632

1 1 1 1 1 1

374 357 357 301 301 299

A A A A+ A+ A+

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

42 42 42 42 42 42

10 10 10 10 10 4

18 18 18 18 18 18

382 340 340 382 382 340

358 317 317 363 363 323

291 249 249 291 291 249

280 239 239 285 285 245

91 91 91 91 91 91

78 78 78 78 78 78

Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis

Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis

Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

„FreshFrostFree“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

„FreshFrostFree“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

„FreshFrostFree“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

„FreshFrostFree“

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshFrostFree“

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshFrostFree“

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms
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Modelis ENB34633W ENB32633X ENB32633W ENB44693X ENB38807X

Spalva Balta Nerūdijančio plieno durelės Balta Nerūdijančio plieno spalvos 

durelės

Nerūdijančio plieno durelės

Valdymas Mechaninis Mechaninis Mechaninis Elektroninis LCD Elektroninis LCD

Greitasis užšaldymas Yra Yra

Pakilusios temp. indikacija Šviesos; garso Ekranėlio; garso

Pravirų durelių indikacija

Greitasis atvėsinimas Yra Yra

Atostogų funkcija Yra

Aukštis (mm) 1850 1750 1750 1950 2010

Plotis (mm) 595 595 595 695 595

Gylis (mm) 632 632 632 669 632

Kompresoriai 1 1 1 1 1

Šaldiklio skyrius

Energ. sąnaudos (kWh/metus) 299 292 292 347 297

Energijos klasė A+ A+ A+ A+ A+

Klimato klasė SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST

Triukšmo lygis, IEC 704-3 dB(A) 42 42 42 42 42

Užšaldymo galia (kg/24 val.) 4 4 4 14 10

Temperatūros palaikymas (val.) 18 16 16 20 18

Bendra talpa (l) 340 317 317 440 382

Vidaus talpa (l)  323 301 301 407 363

Bendra šaldytuvo talpa (l) 249 226 226 312 291

Šaldytuvo vidaus talpa (l) 245 223 223 305 285

Bendra šaldiklio talpa (l) 91 91 91 128 91

Šaldiklio vidaus talpa (l) 78 78 78 102 78

Lentynos Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės

Lentynėlė buteliams Yra Yra Yra Yra Yra

Šaldymo būdas, šaldytuvas Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis

Šaldymo būdas, šaldiklis Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis Bešerkšnis

Šaldiklio stalčiai Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs

Ventiliatorius Yra

Apšvietimas Yra Yra Yra Yra Yra

Priedai  „FreshFrostFree“

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshFrostFree“

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshFrostFree“

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshFrostFree“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

Didelis šaldiklio stalčius

„Drinks Express“ 

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms
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ENA38935X ENA34935X ERB40605X ERB36605X ERA40633X ERA40633W

Nerūdijančio plieno durelės Nerūdijančio plieno durelės Nerūdijančio plieno durelės Nerūdijančio plieno durelės Nerūdijančio plieno durelės Balta

Elektroninis LCD Elektroninis LCD Mechaninis Mechaninis Elektroninis LCD Elektroninis LCD

Yra Yra Yra Yra

Ekranėlio; garso Ekranėlio; garso Ekranėlio; garso Ekranėlio; garso

Yra Yra Yra Yra

2010 1850 2010 1850 2010 2010

595 595 595 595 595 595

632 632 632 632 632 632

1 1 1 1 1 1

297 283 296 281 296 296

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

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

42 42 38 38 38 38

10 10 4 4 14 14

18 18 20 20 20 20

382 340 401 359 401 401

363 323 377 337 377 377

291 249 291 249 291 291

285 245 285 245 285 285

91 91 110 110 110 110

78 78 92 92 92 92

Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis

Bešerkšnis Bešerkšnis Statinis Statinis Statinis Statinis

Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs

Yra Yra Yra Yra

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

„Brita“

„FreshFrostFree“ su  

„FreeStore“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

„Brita“

„FreshFrostFree“ su  

„FreeStore“

Ištraukiamas stalčius 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

„Brita“

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„Brita“

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

Dvigubo valdymo sistema

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

Dvigubo valdymo sistema

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms
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Modelis ERA36633X ERA36633W ERB34633W ERB40233X ERB40233W

Spalva Nerūdijančio plieno durelės Balta Balta Nerūdijančio plieno durelės Balta

Valdymas Elektroninis LCD Elektroninis LCD Elektroninis LCD Mechaninis Mechaninis

Greitasis užšaldymas Yra Yra Yra

Pakilusios temp. indikacija Šviesos; garso Šviesos; garso Šviesos; garso

Pravirų durelių indikacija

Greitasis atvėsinimas Yra Yra

Atostogų funkcija Yra

Aukštis (mm) 1850 1850 1750 2010 2010

Plotis (mm) 595 595 595 595 595

Gylis (mm) 632 632 632 632 632

Kompresoriai 1 1 1 1 1

Šaldiklio skyrius

Energ. sąnaudos (kWh/metus) 281 281 274 296 296

Energijos klasė A+ A+ A+ A+ A+

Klimato klasė SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST

Triukšmo lygis, IEC 704-3 dB(A) 38 38 38 38 38

Užšaldymo galia (kg/24 val.) 14 14 14 4 4

Temperatūros palaikymas (val.) 20 20 20 20 20

Bendra talpa (l) 359 359 336 401 401

Vidaus talpa (l)  337 337 315 377 377

Bendra šaldytuvo talpa (l) 249 249 226 291 291

Šaldytuvo vidaus talpa (l) 245 245 223 285 285

Bendra šaldiklio talpa (l) 110 110 110 110 110

Šaldiklio vidaus talpa (l) 92 92 92 92 92

Lentynos Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės

Lentynėlė buteliams Yra Yra Yra Yra Yra

Šaldymo būdas, šaldytuvas Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis

Šaldymo būdas, šaldiklis Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis

Šaldiklio stalčiai Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs

Ventiliatorius Yra Yra

Apšvietimas Yra Yra Yra Yra Yra

Priedai  Dvigubo valdymo sistema

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

Dvigubo valdymo sistema

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms
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ERB36233X ERB36233W ERB34233X ERB34233W ERB29233X ERB29233W

Nerūdijančio plieno durelės Balta Nerūdijančio plieno durelės Balta Nerūdijančio plieno durelės Balta

Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis

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

Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis

Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis Statinis

Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs Skaidrūs

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms

„FreshZone“

Didelis šaldiklio stalčius

Labai gilūs ir aukšti stalčiai 

daržovėms
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Modelis ERD24310W ERD24310X ERD28310W ERD28310X END44500X

Spalva Balta Nerūdijančio plieno spalvos 

durelės

Balta Nerūdijančio plieno spalvos 

durelės

Nerūdijančio plieno durelės

Valdymas Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Greitasis užšaldymas

Pakilusios temperatūros indikacija

Pravirų durelių indikacija

Greitasis atvėsinimas

Atostogų funkcija

Aukštis (mm) 1404 1404 1590 1590 1818

Plotis (mm) 545 545 545 545 700

Gylis (mm) 604 604 604 604 680

Kompresoriai 1 1 1 1 1

Šaldiklio skyrius  

Energ. sąnaudos (kWh/metus) 227 227 227 241 438

Energijos klasė A+ A+ A+ A+ A

Klimato klasė SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST T

Triukšmo lygis, IEC 704-3 dB(A) 40 40 40 40 42

Užšaldymo galia (kg/24 val.) 3 3 3 4 5

Temperatūros palaikymas (val.) 19 19 19 20 8

Bendra talpa (l) 234 234 234 270 435

Vidaus talpa (l) 230 230 230 267 423

Bendra šaldytuvo talpa (l) 190 190 190 220 327

Šaldytuvo vidaus talpa (l) 186 186 186 217 324

Bendra šaldiklio talpa (l) 44 44 44 50 108

Šaldiklio vidaus talpa (l) 44 44 44 50 99

Lentynos Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės

Šaldymo būdas, šaldytuvas Statinis Statinis Statinis Statinis Bešerkšnis

Šaldymo būdas, šaldiklis Statinis Statinis Statinis Statinis Bešerkšnis

Ventiliatorius

Apšvietimas Yra Yra Yra Yra Yra

Priedai „FlexiFresh“ stalčius daržovėms „FlexiFresh“ stalčius daržovėms „FlexiFresh“ stalčius daržovėms „FlexiFresh“ stalčius daržovėms Ledo gaminimo įrenginys
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END44500W ERD18002W

Balta Balta

Mechaninis Mechaninis

1818 1209

700 496

680 604

1 1

438 208

A A+

T SN-N-ST

42 40

5 3

8 17

435 180

423 178

327 138

324 136

108 42

99 42

Stiklinės Stiklinės

Bešerkšnis Įprastas

Bešerkšnis Įprastas

Yra Yra

Ledo gaminimo įrenginys

Modelis ENL60710S ENL60812X

Spalva Pilka+metalo spalvos Pilka+nerūdijančio plieno durelės

Valdymas Elektroninis „Touch Control“ Elektroninis „Touch Control“

Greitasis atvėsinimas + +

Greitojo užšaldymo indikacija ekranėlyje + +

Pakilusios temperatūros indikacija Šviesos; garso Šviesos; garso

Pravirų durelių indikacija Šviesos; garso Šviesos; garso

Vandens fi ltras + +

Aukštis (mm) 1790 1790

Plotis (mm) 903 903

Gylis be rankenos (mm) 675 675

Gylis su atidarytomis durelėmis (mm) 1144 1144

Plotis su atidarytomis durelėmis (mm) 1589 1589

Energijos sąnaudos (kWh/metus) 430 430

Energijos klasė A+ A+

Klimato klasė SN-N-ST SN-N-ST

Triukšmo lygis, IEC 704-3 dB(A) 40 40

Užšaldymo galia (kg/24 val.) 10 10

Temperatūros palaikymas (val.) 5 5

Bendra talpa (l) 604 604

Vidaus talpa (l)  531 531

Bendra šaldytuvo talpa (l) 377 377

Šaldytuvo vidaus talpa (l) 356 356

Bendra šaldiklio talpa (l) 227 227

Šaldiklio vidaus talpa (l) 175 175

Šaldymo būdas, šaldytuvas Bešerkšnis Bešerkšnis

Šaldymo būdas, šaldiklis Bešerkšnis Bešerkšnis

Lentynos Stiklinės Stiklinės

Lentynėlė buteliams + +

Šaldytuvo stalčiai Aukšti skaidrūs Aukšti skaidrūs

Reguliuojamos temperatūros zona +

Vyno lentynėlė + +

Šaldiklio stalčiai Skaidrūs Skaidrūs

Ventiliatorius + +

Apšvietimas + +

Vandens ir ledo įrenginys Durelėse Durelėse

Jungiamas prie vandentiekio + +

Filtruotas vanduo + +

Ledo kubeliai + +

Smulkintas ledas + +

Namų baras +

Priedai Nerūdijančio plieno rankenos Nerūdijančio plieno rankenos
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Modelis ERE39350W ERC24010W

Spalva Balta Balta

Valdymas Elektroninis LCD Mechaninis

Greitasis užšaldymas

Pakilusios temperatūros indikacija

Pravirų durelių indikacija

Greitasis atvėsinimas Yra

Atostogų funkcija Yra

Aukštis (mm) 1800 1250

Plotis (mm) 600 550

Gylis (mm) 650 612

Kompresoriai

Šaldiklio skyrius 4 žvaigždučių

Energ. sąnaudos (kWh/metus) 146 216

Energijos klasė A+ A+

Klimato klasė SN-N-ST-T SN-N-ST

Triukšmo lygis, IEC 704-3 (dB(A) 40 40

Užšaldymo galia (kg/24 val.) 2

Temperatūros palaikymas (val.) 11

Bendra talpa (l) 380 237

Vidaus talpa (l) 375 231

Bendra šaldytuvo talpa (l) 219

Šaldytuvo vidaus talpa (l) 213

Bendra šaldymo kameros talpa (l) 18

Šaldymo kameros vidaus talpa (l) 18

Lentynos Stiklinės Stiklinės

Lentynėlė buteliams Yra Yra

Specialiosios lentynos/stalčiai Ištraukiamas stalčius daržovėms „FlexiFresh“ stalčius daržovėms

Šaldymo būdas, šaldytuvas Statinis Statinis

Šaldymo būdas, šaldiklis Statinis

Ventiliatorius DME

Apšvietimas Yra Yra
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ERC25010W ERC20002W8 ERC19002W8 ERT16002W8 ERT14002W8

Balta Balta Balta Balta Balta

Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis

1250 1050 1050 850 850

550 550 550 550 550

612 612 612 612 612

4 žvaigždučių 4 žvaigždučių

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

Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės Stiklinės

Yra

„FlexiFresh“ stalčius daržovėms

Statinis Įprastas Įprastas Įprastas Įprastas

Įprastas Įprastas

Yra Yra Yra Yra Yra
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Modelis EUF27391W5 EUC25291W EUC19291W EUC19002W

Spalva Balta Balta Balta Balta

Valdymas Elektroninis LCD Mechaninis Mechaninis Elektroninis

Greitasis užšaldymas Yra Yra Yra Yra

Pakilusios temperatūros indikacija Ekranėlio; garso Šviesos; garso Šviesos; garso Šviesos; garso

Pravirų durelių indikacija

Aukštis (mm) 1800 1600 1400 1250

Plotis (mm) 600 600 600 545

Gylis (mm) 650 645 625 639

Energ. sąnaudos (kWh/metus) 308 264 241 230

Energijos klasė A+ A+ A A+

Klimato klasė SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Triukšmo lygis, IEC 704-3 (dB(A) 40 39 38 40

Užšaldymo galia (kg/24 val.) 20 24 20 20

Temperatūros palaikymas (val.) 20 30 31 18

Bendra šaldiklio talpa (l) 266 250 185 190

Šaldiklio vidaus talpa(l) 254 227 160 168

Šaldymo būdas, šaldiklis Bešerkšnis Įprastas Įprastas Statinis

Apšvietimas

Šaldiklio stalčiai Skaidrūs plastmasiniai Skaidrūs plastmasiniai Skaidrūs plastmasiniai Skaidrūs plastmasiniai

Garintuvas

Užrakinamas dangtis

Drėgmės surinkimo sistema

Durelių atidarymą palengvinantis vožtuvas

Priedai „FrostFree“ 

Didelis šaldiklio stalčius

Didelis šaldiklio stalčius Didelis šaldiklio stalčius Didelis šaldiklio stalčius
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EUF10003W EUT10002W ECN40108W ECN30108W ECN26108W ECN21108W

Balta Balta Balta Balta Balta Balta

Elektroninis Mechaninis „Top touch“ elektromechaninis „Top touch“ elektromechaninis „Top touch“ elektromechaninis „Top touch“ elektromechaninis

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Šviesos; garso Šviesos Šviesos; garso Šviesos; garso Šviesos; garso Šviesos; garso

850 850 876 876 876 876

595 550 1325 1050 935 795

635 612 665 665 665 665

210 184 321 270 250 225

A 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 SN-N-ST-T

42 40 44 42 45 46

9 12 19 17 16 14

13 22 31 32 32 28

100 110 404 304 263 213

80 91 400 300 260 210

Bešerkšnis Įprastas Įprastas Įprastas Įprastas Įprastas

Yra Yra Yra Yra

Skaidrūs plastmasiniai Skaidrūs plastmasiniai

Uždengtas Uždengtas Uždengtas Uždengtas

Yra Yra Yra Yra

Yra Yra Yra Yra

Yra Yra Yra Yra

Didelis šaldiklio stalčius
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Apsilankykite mūsų tinklalapyje! 
www.electrolux.lt

  Čia rasite detalią techninę informaciją apie mūsų gaminius, efektyvaus naudojimosi prietaisais 
nuorodas.  

   Taip pat galėsite atsisiųsti naujausius katalogus ir bukletus.

  Pametėte naudojimosi instrukciją? Ieškokite „Naudojimo instrukcijos“ paieškos puslapyje. Be 
to, mūsų tinklalapyje rasite informaciją apie garantinį aptarnavimą ir paslaugas.  

 Prekybos vietų paieškos sistema padės surasti artimiausią „Electrolux“ prietaisų   

 parduotuvę. 

Vietinis tinklalapis:



UAB „Electrolux“

Ozo g. 10A
LT-08200 Vilnius
Tel. (8-5) 278 06 09
Faks. (8-5) 278 06 05

www.electrolux.lt

Ne visi šiame leidinyje pristatomi modeliai yra parduodami 
Lietuvoje.
Gali pasitaikyti duomenų ir teksto klaidų. Kadangi prietaisai 
nuolat tobulinami, galimi neesminiai prietaisų parametrų bei 
ypatybių pakeitimai.

Apgalvotas novatoriškas dizainas

Ar prisimenate, kada paskutinį kartą išvynioję dovaną sušukote: „O! Iš 

kur Jūs sužinojote? Kaip tik tokio daikto norėjau...“? Šitokio jausmo ir 

siekia „Electrolux“ dizaineriai, kurdami tiems, kurie renkasi ar naudoja 

mūsų gaminius. Šiam tikslui skiriame savo laiką, žinias ir nuolat mąstome, 

kokius prietaisus sukurti, kad pirkėjai rastų tai, ko iš tiesų nori ir ieško.

Taip rūpinantis ir pasitelkiant įžvalgą gimsta žmonėms reikalingos 

naujovės. Šių naujųjų gaminių dizainas ne tik patrauklus, bet ir naudingas 

vartotojui: dėl apgalvoto dizaino prietaisai tampa lengviau naudojami. 

Savo užduotis mes atliekame su džiaugsmu, siekdami išlaisvinti klientus, 

kad jie pajustų XXI amžiaus prabangą. Mūsų tikslas - sukurti lengvumo 

pojūtį kasdienio gyvenimo srityse, kuris būtų pasiekiamas kuo daugiau 

žmonių visame pasaulyje.

Electrolux. Thinking of you. 

Patirkite tai, ką mes mąstome: www.electrolux.com

Leidinys parengtas remiantis naujausia „Electrolux“ informaci-

ja. Jei pastebėsime netikslumų arba klaidų gaminių speci-

fikacijose ir aprašymuose, jas ištaisysime interneto puslapyje 

www.electrolux.lt, kurį nuolat atnaujiname.
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