
TO NEJLEPŠÍ 
Z CHLADNIČEK 
ELECTROLUX

TWINTECH® NOFROST - BEZNÁMRAZOVÁ TECHNOLOGIE 
Technologie TwinTech® je inspirována profesionálními chladicími 
zařízeními. Chlazení chladicí a mrazicí části zajišťují dva 
samostatné okruhy. Potraviny uložené v chladničce se tak 
nevysuší suchým vzduchem z mrazničky a v mrazničce se netvoří 
námraza. Potraviny si uchovají déle čerstvou chuť a vzhled  
a mrazničku není třeba odmrazovat.

LOWFROST
Technologie LowFrost zabraňuje rychlé námraze a odmrazení  
je s ní rychlejší a pohodlnější. 

FREESTORE® A MULTIFLOW
Systémy FreeStore® a MultiFlow se starají o to, aby v chladničce 
panovala ideální teplota a vlhkost a vzduch rovnoměrně 
cirkuloval kolem uložených surovin – ať už jsou uloženy  
v chladničce vpředu, vzadu, nahoře nebo dole, vydrží perfektně 
čerstvé po delší dobu.

FRESHZONE®
Zásuvka FreshZone® má o 15 % nižší teplotu oproti ostatnímu 
prostoru v chladničce a je tak ideální pro skladování čerstvého 
masa a ryb.

CUSTOMFLEX®
Skladovací systém CustomFlex® je ideálním řešením, jak si pomocí 
různě velkých vyjímatelných přihrádek zorganizovat prostor na 
vnitřní straně dveří přesně podle svých potřeb. *V
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Ztráta hmotnosti pouze 8 %  
u jahod při uskladnění 
v chladničce Electrolux

Ztráta hmotnosti až 23 % 
u konkurenčních výrobků

*Porovnáváno s jinymi „no frost“ kombinovanymi chladničkami. Testy byly provedeny nezávislym zkušebním ústavem SGS Institut Fresenius GmbH v Německu.

Číslo 1 v technologiích zachovávajících čerstvost*
100% vitamínu C i za deset dní



DVA CHLADICÍ SYSTÉMY 
JSOU LEPŠÍ NEŽ JEDEN
Za delší čerstvostí potravin 
v chladničkách Electrolux se 
skrývá systém TwinTech® NoFrost. 
Je založen na profesionálních 
řešeních a využívá dva oddělené 
chladicí a ventilační systémy.
Ty se postarají:
•

•

Navíc nedochází k pronikání pachů  
z chladničky do mrazničky a naopak.

o správné klima v chladničce,  
které zabraňuje vysychání potravin 
a ztrátě jejich vlhkosti,
že v mrazničce nevzniká námraza, 
takže se nemusí odmrazovat TwinTech®  

systém
Standardní
systém

POTRAVINY ULOŽTE,  
KAM CHCETE
Modely se systémy FreeStore® 
a MultiFlow jemně rozvádějí chladný 
vzduch do každé úrovně chladničky, 
což znamená, že na každé polici 
jsou k dispozici vynikající skladovací 
podmínky. A při vkládání potravin není 
třeba spěchat. MultiFlow rychle obnoví 
správnou vnitřní teplotu, jakmile 
zavřete dvířka chladničky.

SKLADOVACÍ SYSTÉM 
CUSTOMFLEX®
CustomFlex® je ideálním řešením,  
jak si individuálně zorganizovat 
všechny tajné kulinářské ingredience. 
Přihrádky se snadno přesouvají, takže 
je můžete přenést z dvířek chladničky  
i přímo na stůl.

Systémy FreeStore®  
a MultiFlow

nestabilní 
teplota: 
teplota je 
vyšší ve výše 
položených 
policích

Standardní systém
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