
 

Electrolux 1-DOOR REFRIGERATOR 670L; -2/+10°C; DIG; S/S; RE471FN 
 

 

ENG: Full door refrigerator with internal and external structure in 430 AISI stainless 

steel; external back panel in galvanized steel and bottom panel in anti-corrosive 

material. Digital control with cabinet temperature display and setting and manual 

activation of defrost cycle. Fully compliant HACCP digital controls include visible 

alarms. Optimized back to front forced air flow provides even temperature 

distribution and fast cooling in any conditions. Fitted with 75 mm-thick cyclopentane 

insulating foam. On-site reversible door features lock and door microswitch to switch 

off the fan when the door is opened. Hidden evaporator to guarantee higher storage 

capacity and less corrosion problems. Built-in refrigeration unit; ventilated operation; 

automatic defrost and evaporation of defrost water. For ambient temperatures up to 

43 °C. CFC and HCFC free. R134a gas in refrigeration circuit. 

Supplied with n. 3x2/1GN Rilsan coated grids and n. 3 sets of 2 stainless steel grid 

runners. 

LAT:  

Pilnu durvju ledusskapis ar iekšējo un ārējo struktūru no 430 AISI nerūsējošā tērauda; ārējais aizmugurējais panelis 

no cinkota tērauda un apakšējais panelis no pretkorozijas materiāla. Digitāla vadība ar kameras temperatūras 

displeju, atkausēšanas cikla iestatīšanu un manuālu aktivizēšanu. Pilnībā atbilstošā HACCP digitālās vadības ierīcē ir 

redzami trauksmes signāli. Optimizēta piespiedu gaisa plūsma (no aizmugures uz priekšu) nodrošina vienmērīgu 

temperatūras sadalījumu un ātru dzesēšanu jebkuros apstākļos. Aprīkots ar 75 mm biezām ciklopentāna izolācijas 

putām. Uz vietas maināma virziena durvīm ir atslēga un durvju mikroslēdzis, lai izslēgtu ventilatoru, kad durvis tiek 

atvērtas. Slēpts iztvaicētājs, lai garantētu lielāku uzglabāšanas jaudu un mazāk korozijas problēmu. Iebūvēts 

dzesēšanas bloks; ventilējama darbība; automātiska atkausēšana un atkausētā ūdens iztvaikošana. Darbojas pie 

apkārtējās vides temperatūras līdz 43 ° C. CFC un HCFC nesatur. R134a gāze saldēšanas kontūrā. 

Komplektā ar n. 3x2 / 1GN plastikātu pārklāti režģi un n. 3 komplekti no 2 nerūsējošā tērauda sliedēm. 

Izm. 710x835x2050 mm;  

El. 230/50/1; 0,21 kW  

Svars: 106 kg 
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