
Betrouwbare legborden, met veiligheidsglas
De robuuste legborden van de koelkast zijn gemaakt van veiligheidsglas, dat 
minder snel zal breken dan normaal glas. En dankzij het gladde oppervlak 
kunnen gemorste vloeistoffen gemakkelijk in een handomdraai worden 
weggeveegd.

Hoogwaardig strak deurontwerp, voor de eigentijdse keuken
Kies voor een stijlvolle keuken met deze koel-vriescombinatie met zijn strakke 
deurontwerp. Hij wordt al snel het middelpunt van je keuken, met een strak 
design zonder uitstekende afdekkingen en een vloeiende lijn die doorloopt tot 
aan de vloer.

Fijnafstemming van de instellingen met elektronische bediening
Met de elektronische bediening kun je de functies van de koelkast eenvoudig 
regelen. Het handige lcd-display biedt moeiteloos toegang tot de temperatuur 
en andere algemene instellingen.

LowFrost, voor minder vaak ontdooien
De LowFrost-functie zorgt ervoor dat je je vriezer minder vaak hoeft te 
ontdooien. Dus het is makkelijker dan ooit om het prestatievermogen op peil te 
houden.

118 x 48 cm, 120L + 29L, elektronisch, statisch, wit, compressor met 5 jaar 
garantie

Minder ontdooien, minder werk
Met de Low Frost-koel-vriescombinatie uit de Serie 20-hoe je niet zo vaak te 
ontdooien. Minder ijsvorming betekent minder werk en een makkelijker te 
onderhouden koelkast. 

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 90 liter
• Netto inhoud vriesruimte: 29 liter
• Elektronische temperatuur controle
• LED interieurverlichting
• Zeer stil: slechts 39 dB
• Automatische ontdooiing koelruimte
• Deurscharnieren: rechts
• Kleur: wit
• Legplateaus koelruimte:  2, veiligheidsglas
• Groentelades: 1, transparant
• Legplateaus vriesruimte: 1, van veiligheidsglas
• Stevige legplateaus van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
• Stelpoten: verstelbaar
• Eierrekje: 1 voor 6 stuks

Koel/vrieskast Vrijstaand 118 cm A+

ZTAN14FW0

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSSZRF200PA0000B.jpg


Afmetingen hxbxd (mm) 1180x481x510
Energie-efficiëntieklasse A+
Energieverbruik per jaar (kWh) 181
Netto inhoud koelruimte (liter) 90
Netto inhoud 0°C zone (liter) 0
Netto inhoud vriesruimte (liter) 29
Vriestechnologie Statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval 
(uur) 19

Invriesvermogen in 24 uur (kg) 2
Klimaatklasse SN-N-ST
Geluidsniveau (dB) 39
Installatie Vrijstaand
Inbouwmaten hxbxd (mm) n.v.t.
Totale netto inhoud (liter) 119
Kleur wit
Aansluitwaarde (W) 110
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Lengte aansluitsnoer (m) 2.5
Productnummer 925 992 223

Technische specificaties
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