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kény
A frissen vásárolt élelmiszerek gyorshűtése és gyorsfagyasztása 

Elég egy pillantást vetni a kijelzőre

Elegáns, világos és közérthető digitális kijelzők biztosítják a kapcsolatot a készülék 

elektronikája és az Ön igényei között. Egy foknyi pontossággal látja mindig a készülék

belsejében lévő hőmérsékletet, másrészt ezen állíthatja be a különböző funkciókat 

és üzemmódokat, mint például a „VÁSÁRLÁS” vagy a „VAKÁCIÓ” funkciókat, illetve

a FROSTMATIC és COOLMATIC üzemmódokat. 

VÁSÁRLÁS funkció

Egyetlen gombnyomás és máris sokat megtett azért, hogy a készülékben tárolt 

élelmiszerek tovább frissek maradjanak. Ez a funkció aktiválja a COOLMATIC-ot 6 órányi

időtartamra, miközben egy órára bekapcsolja a FROSTMATIC rendszert is. Ideális 

kombináció azokra az időszakokra, amikor nagybevásárlás után sokat nyitogatja

az ember a hűtő és a fagyasztó ajtaját.

VAKÁCIÓ funkció

Megakadályozza a penészképződést és a kellemetlen szagok kialakulását a belső térben,

mert a hűtőteret +15 °C hőmérsékleten tartja.   

COOLMATIC*

Nagybevásárlásokkor megnő 

a hűtőkapacitás iránti igény, hiszen rövid

idő alatt nagy mennyiségben kerül 

a készülékbe nem hűtőtt élelmiszer.

Csak egy gombnyomás és a hűtő 

a következő hat órában 2 °C-ra hűti le

a belső teret, majd automatikusan 

visszaáll az előzetesen beállított hőfokra.

A jégkockák mindig kéznél vannak

A fagyasztótálcán a jégkockák minden

esetben kézre esnek. A tálca a kényelem

kedvéért becsúsztatható, így tökéletes

helyet biztosít az olyan kisebb 

csomagoknak, amelyek gyakran eltűnnek

a fagyasztórészben. 

FROSTMATIC

Gazdaságos és kényelmes 

gyorsfagyasztás. A készülék akár 52 órán

át folyamatosan működik, majd 

automatikusan visszaáll az előzetesen

beállított hőfokra. Így az élelmiszer 

gyorsan lefagy +25 °C-ról -18 °C-ra 

(100 literenként megközelítőleg

4,5 kg élelmiszer) 

* A COOLMATIC a WAECO International GmbH bejegyzett védjegye

2 AEG-Electrolux – Kényelem

Hosszabb ideig frissen

A készülékek fejlesztésekor sok figyelmet fordítottak arra, hogy az élelmiszereket

még tovább, még frissebben sikerüljön megőrizni. Ezen fejlesztések eredménye 

a „hosszan friss” (LongFresh) fiók. 

Mindkét „hosszan friss” LongFresh fiók külön-külön is üzemeltethető. Alacsony 

páratartalom és 0 °C-os hőmérséklet: ideális körülmények húsok, halak és sajtok 

eltartásához. Miközben a saláták, zöldségek, gyümölcsök épp a magas páratartalmat

kedvelik. A tágas (82 liter űrtartalmú) fiókokban nagy mennyiségű élelmiszer tárolható

épp a számukra legideálisabb körülmények között, így akár háromszor annyi ideig

megőrzik majd frissességüket és fontos vitamin- és ásványianyag-tartalmukat, mint

egy hagyományos hűtőszekrényben.

Kihúzható zöldségtároló rekesz

A kihúzható zöldségtároló rekesz 

egyszerre kínál bőséges helyet és

tökéletes környezetet a tárolni kívánt

zöldségeknek. A rugalmasan állítható

elválasztó polc segítségével pedig szét is

választhatja őket, ha szükséges.

A csúszásrásegítőnek köszönhetően

a rekesz könnyedén mozgatható és

a bennük tárolt élelmiszer könnyedén

elérhető.
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Dinamikus hűtés – egyenletes 

hőmérséklet

A dinamikus hűtéssel végleg 

elfelejthetjük a különböző hőmérsékleti

zónákat a belső térben. Ventilátor 

keringteti a levegőt, így a felső 

és az alsó rész közötti hőmérséklet

különbsége soha nem lehet több, mint

1 °C. Miért jó ez? Mostantól bármit 

bárhol tárolhat a készülékben!

Hogyan hűtsük le az italokat 

gyorsabban?

Egyszerűen helyezzük őket a ventilátor

előtti italtartóba, kapcsoljuk maximális

fokozatra a ventilátort és aktiváljuk

a COOLMATIC funkciót. A ventilátor 

mögötti rácsban még egy aktívszén-

szűrőt is találunk, amely megakadályozza

a kellemetlen szagok kialakulását 

a hűtőben. Arra az esetre, ha valamit

esetleg nem gondosan lezárva raktunk be

a készülékbe. 

Extra méretű zöldségfiók 

Biztos lehet abban, hogy ez az extra

méretű zöldségtároló fiók elegendő 

helyet biztosít a hétvégi bevásárlásokkor.

Még teljesen megpakolva is könnyen

kihúzható és visszatolható a görgőknek

köszönhetően.

Antibakteriális védelem

Az AEG-Electrolux antibakteriális 

védelemmel ellátott hűtőinek belső terét

egy immunrendszer védi. A belső tér 

és az ajtó belső felülelete olyan szerves

anyaggal van bevonva, mely ezüstöt 

tartalmaz, s mivel ez az ételekben lévő

mikroorganizmusok anyagcseréjét 

megakadályozza, így növekedésük, 

szaporodásuk leáll. Ez a bevonat 

a készülék egész életciklusa során 

hatékony marad. 

Klímaosztály

A készülékek leírásánál és a használati

utasításban feltüntetett klímaosztály azt

a hőmérséklet tartományt mutatja meg,

amely mellett a hűtő optimálisan 

működik. Mielőtt eldönti, hogy melyik

típust választja, kérjük, vegye figyelembe,

hogy hová kerül majd a készülék, mert

a környezeti hőmérséklet kihatással van

mind az energiafogyasztásra, mind pedig

a megfelelő működésre. 

A rövidítések jelentése: 

SN: +10 …+ 32 °C

N: +16 … +32 °C

ST: +18 … +38 °C

T: +18 … +43 °C

No Frost rendszer – nincs több

leolvasztás!

Számos AEG-Electrolux készülék No Frost

technológiával működik. Mivel így nincs

jégképződés a fagyasztótérben, a belső

tér mindig ideális hőmérsékletű, ezáltal

alacsonyabb az energiafelhasználás.

A leolvasztás teljesen automatikus, így

Önnek soha többé nem kell leolvasztania

a készülékét!

Alacsonyabb energiafogyasztás 

– még több kényelem

Az energiafogyasztás csökkentése mindig

az egyik legfőbb szempont a fejlesztések

során az Electrolux Csoportnál, bármilyen

termékcsoportról legyen is szó. Az, hogy

minden AEG-Electrolux márkájú

hűtőkészülék „A” vagy „A+” kategóriájú, 

bizonyítja azt, hogy ez nem csupán üres

frázis. Számos készüléknek 24%-kal 

alacsonyabb a fogyasztása, mint 

a jelenleg érvényben lévő legalacsonyabb

fogyasztású kategóriának, az „A” osztály-

nak a felső szintje. 

ANTIBAKTERIÁLIS

VÉDELEM

Energia-

A+
osztály

Frissesség háromszor annyi ideig



SANTO 86378 KG

• 2 kompresszor

• rozsdamentes acélajtó, ezüst 

oldalfalak

• elektronikus vezérlés ajtóba épített

LCD-kijelzővel

• lekerekített ajtóélek

• COOLMATIC, FROSTMATIC

• VAKÁCIÓ funkció

• hőmérsékletszint-figyelmeztető

lámpa és hangjelzés

• „ajtó nyitva” figyelmeztető 

hangjelzés

• megfordítható ajtónyitás

• dinamikus hűtés „quick chill“

funkcióval

• palacktartó

• biztonsági üvegpolcok acélkerettel 

• LongFresh (hosszan friss) 0 fokos

fiók, állítható páratartalom 

vezérléssel 

• halogénvilágítás

• állítható lábak, hátsó kerekek

• bruttó űrtartalom: 361 liter

• hűtőtér nettó űrtartalma: 

160 liter + 82 liter 0 fokos zóna

• fagyasztó nettó űrtartalma:  

87 liter

• méretek (mag. x szél. x mélys.): 

200 x 59,5 x 62,3 cm

• éves energiafogyasztás: 

315 kWh/év

• fagyasztókapacitás: 14 kg/24 óra

• visszamelegedési idő üzemzavar

esetén: 30 óra

• klímaosztály: SN-N-ST-T

• zajszint (IEC 704-3): 40 dB

• 2 kompresszor

• rozsdamentes acélajtó, ezüst 

oldalfalak

• elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel

• lekerekített ajtóélek

• COOLMATIC, FROSTMATIC

• VAKÁCIÓ funkció

• hőmérsékletszint-figyelmeztető

lámpa és hangjelzés

• „ajtó nyitva” figyelmeztető 

hangjelzés

• megfordítható ajtónyitás

• biztonsági üvegpolcok acélkerettel 

• extra nagy zöldségtároló rekesz

• palacktároló polc

• halogénvilágítás

• állítható lábak, hátsó kerekek

• bruttó űrtartalom: 392 liter

• hűtőtér nettó űrtartalma: 265 liter

• fagyasztó nettó űrtartalma: 87 liter

• méretek (mag. x szél. x mélys.): 

200 x 59,5 x 62,3 cm

• éves energiafogyasztás:

303 kWh/év

• fagyasztókapacitás: 14 kg/24 óra

• visszamelegedési idő üzemzavar

esetén: 30 óra

• klímaosztály: SN-N-ST-T

• zajszint (IEC 704-3): 40 dB

4 Kombinált hűtő-fagyasztó készülékek

Elektronikus

Energia-

A+
osztály

ANTIBAKTERIÁLIS

VÉDELEM

Szélesség

60 
cm Elektronikus

Energia-

A+
osztály

Anti-bacterial 

protection

Szélesség

60 
cm

SANTO 70408 KG



• rozsdamentes acélajtó és 

oldalfalak

• elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel

• No Frost rendszerű fagyasztó

• lekerekített ajtóélek

• COOLMATIC, FROSTMATIC

• hőmérsékletszint-figyelmeztető

lámpa és hangjelzés

• megfordítható ajtónyitás

• biztonsági üvegpolcok acélkerettel 

• kihúzható zöldségtároló fiók

• palacktároló polc

• fagyasztótálca

• állítható első lábak, rögzített hátsó

kerekek

• extra nagy űrtartalom

• bruttó űrtartalom: 382 liter

• hűtőtér nettó űrtartalma: 

285 liter

• fagyasztó nettó űrtartalma: 72 liter

• méretek (mag. x szél. x mélys.): 

201 x 59,5 x 63,2 cm

• éves energiafogyasztás: 

374 kWh/év

• fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra

• visszamelegedési idő üzemzavar

esetén: 16 óra

• klímaosztály: SN-N-ST  

• zajszint (IEC 704-3): 42 dB

• 2 kompresszor

• elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel

• lekerekített ajtóélek

• COOLMATIC, FROSTMATIC

• hőmérsékletszint-figyelmeztető

lámpa és hangjelzés

• megfordítható ajtónyitás

• biztonsági üvegpolcok

• kihúzható zöldségtároló fiók

• palacktároló polc

• automatikus ajtózáródás

• állítható első lábak, rögzített hátsó

kerekek

• extra nagy űrtartalom

• bruttó űrtartalom: 401 liter

• hűtőtér nettó űrtartalma: 

285 liter

• fagyasztó nettó űrtartalma: 92

liter

• méretek (mag. x szél. x mélys.): 

201 x 59,5 x 63,2 cm

• éves energiafogyasztás: 

296 kWh/év

• fagyasztókapacitás: 12 kg/24 óra

• visszamelegedési idő üzemzavar

esetén: 20 óra

• klímaosztály: SN-N-ST  

• zajszint (IEC 704-3): 40 dB

• rozsdamentes acélajtó és 

oldalfalak

• elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel

• No Frost rendszerű fagyasztó

• lekerekített ajtóélek

• COOLMATIC, FROSTMATIC

• hőmérsékletszint-figyelmeztető

lámpa és hangjelzés

• megfordítható ajtónyitás

• biztonsági üvegpolcok acélkerettel

• kihúzható zöldségtároló fiók

• palacktároló polc

• fagyasztótálca

• állítható első lábak, rögzített hátsó

kerekek

• extra nagy űrtartalom

• bruttó űrtartalom: 340 liter

• hűtőtér nettó űrtartalma: 

245 liter

• fagyasztó nettó űrtartalma: 72 liter

• méretek (mag. x szél. x mélys.): 

185 x 59,5 x 63,2 cm

• éves energiafogyasztás:

357 kWh/év

• fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra

• visszamelegedési idő üzemzavar

esetén: 16 óra

• klímaosztály: SN-N-ST  

• zajszint (IEC 704-3): 42 dB

SANTO 75388 KGSANTO 70402 KG SANTO 75348 KG

5Kombinált hűtő-fagyasztó készülékek

Elektronikus

Energia-

A
osztály

Anti-bacterial 

protection

Szélesség

60 
cmElektronikus

Energia-

A+
osztály

Anti-bacterial 

protection

Szélesség

60 
cm Elektronikus

Energia-

A
osztály

Anti-bacterial 

protection

Szélesség

60 
cm



6 Hűtő-fagyasztó kombinációk

SANTO 60362 KG SANTO 40360 KG SANTO 40340 KG1

• 2 kompresszor

• lekerekített ajtóélek

• FROSTMATIC

• hőmérsékletszint-figyelmeztető

lámpa 

• megfordítható ajtónyitás

• biztonsági üvegpolcok

• kihúzható zöldségtároló fiók

• palacktároló polc

• állítható első lábak, rögzített hátsó

kerekek

• fagyasztótálca

• automatikus ajtózáródás

• extra nagy űrtartalom

• bruttó űrtartalom: 359 liter

• hűtőtér nettó űrtartalma: 245 liter

• fagyasztó nettó űrtartalma: 92 liter

• méretek (mag. x szél. x mélys.): 

185 x 59,5 x 63,2 cm

• éves energiafogyasztás: 

281 kWh/év

• fagyasztókapacitás: 12 kg/24 óra

• visszamelegedési idő üzemzavar

esetén: 20 óra

• klímaosztály: SN-N-ST  

• zajszint (IEC 704-3): 40 dB

• lekerekített ajtóélek

• megfordítható ajtónyitás

• biztonsági üvegpolcok

• 2 extra mély, extra magas

zöldségtartó rekesz

• állítható első lábak, rögzített hátsó

kerekek

• automatikus ajtózáródás

• extra nagy űrtartalom

• bruttó űrtartalom: 359 liter

• hűtőtér nettó űrtartalma: 245 liter

• fagyasztó nettó űrtartalma: 92 liter

• méretek (mag. x szél. x mélys.): 

185 x 59,5 x 63,2 cm

• éves energiafogyasztás:

281 kWh/év

• fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra

• visszamelegedési idő üzemzavar

esetén: 20 óra

• klímaosztály: SN-N-ST

• zajszint (IEC 704-3): 38 dB

• lekerekített ajtóélek

• megfordítható ajtónyitás

• biztonsági üvegpolcok

• állítható első lábak, rögzített hátsó

kerekek

• extra nagy űrtartalom

• bruttó űrtartalom: 336 liter

• hűtőtér nettó űrtartalma: 223 liter

• fagyasztó nettó űrtartalma: 92 liter

• méretek (mag. x szél. x mélys.): 

175 x 59,5 x 63,2 cm

• éves energiafogyasztás: 

274 kWh/év

• fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra

• visszamelegedési idő üzemzavar

esetén: 20 óra

• klímaosztály: SN-N-ST  

• zajszint (IEC 704-3): 38 dB

Energia-

A+
osztály

ANTIBAKTERIÁLIS

VÉDELEM

Szélesség

60 
cm

Energia-

A+
osztály

ANTIBAKTERIÁLIS

VÉDELEM

Szélesség

60 
cm

Energia-

A+
osztály

ANTIBAKTERIÁLIS

VÉDELEM

Szélesség

60 
cm



7Side-by-side

SANTO 75628 SK

• rozsdamentes acélajtó, ezüst 

oldalfalak

• elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel

• No Frost rendszerű hűtő és

fagyasztó

• vízadagoló víztisztítóval

• jégkocka- és törtjég-készítő

• „Extreme freeze” gyorsfagyasztási

funkció

• biztonsági üvegpolcok

• hőmérsékletszint-figyelmeztető

lámpa és hangjelzés

• „ajtó nyitva” figyelmeztető lámpa 

és fényjelzés

• „Smart fit“ állítható magasságú

polc

• állítható hőmérsékletű fiók 

• hústartó fiók

• bruttó űrtartalom: 620 liter

• hűtőtér nettó űrtartalma: 

357 liter

• fagyasztó nettó űrtartalma:

165 liter

• méretek (mag. x szél. x mélys.

ajtóval): 176 x 90,5 x 68,2 cm -

60 cm-es mélységű helyre is elfér 

• éves energiafogyasztás: 

524 kWh/év

• fagyasztókapacitás: 7,5 kg/24 óra

• visszamelegedési idő üzemzavar

esetén: 4,7 óra

• klímaosztály: T

• zajszint (IEC 704-3): 40 dB

Elektronikus

Energia-

A
osztály

ANTIBAKTERIÁLIS

VÉDELEM



Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft.

1142 Budapest, 

Erzsébet királyné útja 87.

Telefon: 1/467-3200

Fax: 1/467-3204

Internet: www.electrolux.hu

A modellek és paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. 

A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A műszaki változtatások

joga fenntartva! Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért

felelősséget nem vállalunk.

További katalógusaink:

Mosógépek, szárítógépek 

és mosó-szárítógépek

Tűzhelyek

Porszívók és kis háztartási

készülékek

Beépíthető készülékek

MosogatógépekTanácsadás és értékesítés

TÖKÉLETES FORMA, TÖKÉLETES MŰKÖDÉS


