
Produktdatabladet

Leverandørens navn eller varemærke : Electrolux

Leverandørens adresse : Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Modelidentifikation: ENT3FF18S 925503312

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat: nej Type design: til indbygning

Vinkøleskab: nej Andre køle/fryseapparater: nej

Generelle produktparametre:

Parameter Værdi Parameter Værdi

Udvendige 
dimensioner (i 
mm)

Højde 1772

Samlet volumen (dm  eller liter)3 269Bredde 546

Dybde 549

EEI 125 Energieffektivitetsklasse F ( )c

Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 
pW)

35 Klasse for emission af luftbåren støj B ( )d

Årligt energiforbrug (kWh/a) 275 Klimaklasse :
udvidet tempereret 

/ tempereret / 
subtropisk / tropisk

Minimumsomgivelsestemperatur (°C), 
som køle/fryseapparatet er egnet til 10 ( )c Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som 

køle/fryseapparatet er egnet til 43 ( )c

Vinterdriftsindstilling nej  

Rumparametre :

Rumtype

Rumparametre og værdier

Rumvolumen (dm  3

eller liter)

Anbefalet temperatur 
med henblik på 

optimal opbevaring af 
fødevarer (°C)

Indstillingen må ikke 
være i modstrid med 

opbevaringsbetingelser 
fastsat i tabel 3 i bilag 

IV

Indfrysningskapacitet 
(kg/24h)

Afrimningsmetode 
(automatisk 

afrimning = A, 
manuel afrimning = 

M)

Pantry nej -  

Opbevaring af vin nej -  

Svale nej -  

Ferskvarer ja 196,4 4  A

Friskkøl nej -  

Ingen stjerne og 
isboks

nej -  

1 stjerne nej -  

2 stjerner nej -  

3 stjerner nej -  

4 stjerner ja 72,7 -18 3,3 M

2-stjerneafdeling nej -  



Rum med 
variabel 
temperatur

- -

Hvad angår 4-stjernerum

Hurtig indfrysning ja

For vinkøleskabe

Antal standardvinflasker -

Lyskildeparametre ( ) :a

Type lyskilde LED

Energieffektivitetsklasse G

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder: 0 måneder

Yderligere oplysninger : -

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning 
(EU) 2019/2019, forefindes: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/925503312

( ) Som fastsat i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015a

( ) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.b

( ) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.c

( ) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.d


