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

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

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

Cooling 360° - prospeţime pentru mai mult timp
Sistemul avansat Cooling 360° distribuie aerul rece 
peste tot în interiorul frigiderului și asigură o răcire 
uniformă. Panoul din oţel inoxidabil din spate nu doar 
asigură un aspect plăcut, ci și o revenire rapidă la 
temperatura setată după deschiderea ușii. Astfel, 
alimentele rămân proaspete mai
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Beneficii & caracteristici

• Capacitate neta a congelatorului: 94 litri
• Capacitate neta a frigiderului: 208 l
• Capacitate neta zona 0°C: 22
• Nivel de zgomot: doar 42 dB
• Dezghetare automata a congelatorului
• Dezghetare automata a frigiderului
• Functia de vacanta minimizeaza consumul de energie pentru perioade lungi 
de absenta si ajuta la evitarea depunerii mucegaiului sau a mirosurilor 
neplacute
• Semnal auditiv si vizual pentru avertizare temperatură ridicată
• Control separat pentru frigider si congelator
• Lumina frigider: la interior, led, pe lateral 
• Rafturi frigider: 2 latime normala, sticla cu margine de protectie
• Sertare congelator: 2 latime normala + 1 adancime 1/2, plastic transparent
• Sertare frigider: 1 Latime normala, Metal trim
• Sertare speciale frigider: Extra Chill 
• Amplasare balamale usa: balamale pe dreapta, reversibila 
• Picioruse: reglabile
• Suport oua: 2 pentru 8 oua

Combine frigorifice cu congelator jos

RCB732E5MB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF190PA0000E.jpg


Capacitate totala bruta (l) 363
Capacitate bruta frigider (l) 237
Capacitate bruta congelator (l) 104
Capacitate totala neta (L) 324
Capacitate neta frigider (l) 208 l
Capacitate neta congelator 94 litri
Eficienta energetica A++
Tehnologie de racire congelator Frost free
Tehnologie de racire frigider Dinamic
Numar compresoare 1
Tehnologie No-frost + Long-fresh 0°
Clasa climatica SN-N-ST-T
Consum anual energie (kwh) 263
Capacitate congelare (kg/24h) 8
Autonomie (h) 18
Tip control Control electronic digital
Mod dezghetare frigider Automat
Mod dezghetare congelator Automat
Tip rafturi frigider sticla cu margine de protectie
Numar rafturi frigider 2 latime normala
Rafturi usa 4 Customflex half width transparent
Sertare frigider 1 latime normala
Compartiment pentru alimente 
proaspete Fara

Suport oua - numar si tip 2 pentru 8 oua

Rafturi sticle 1 Latime normala transparent
Functie FastFreeze da
Numar sertare congelator 2 latime normala + 1 adancime 1/2
Agent frigorific R600a
Lampi frigider la interior, led, pe lateral
Nivel acustic in dB(A) 42
Usa balamale pe dreapta, reversibila
Picioare/Roti picioruse ajustabile, roti
Mod de instalare independent
Dimensiuni IxLxA (mm) 1860x595x650
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm)

Informatia nu este valabila pentru 
acest produs

Culoare inox negru
Greutate neta (kg) 69
Inaltime 1860 mm

Specificatii tehnice
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