FREEZER

DUO 262 LITROS
FZ-DU-262-XX-2HSB

COMERCIAL

Conceito Duo,
combinado
perfeitamente dois
produtos, Refrigerador
e Freezer vertical,
transformando-os em
uma unidade integrada.

Com profundidade
inferior, fica perfeitamente
alinhado à mobília,
ficando à mostra apenas o
acabamento da porta.

Capacidade total de
262 litros.

262 L

Temperatura do
freezer de - 24 °C
até -14 °C.

Sistema de Refrigeração
No Frost: evita a formação
de acúmulo de gelo.

Comando Touch e display
digital externo em LED:
maior facilidade
na programação
da temperatura.

Função Trava de
Segurança: com o painel
bloqueado, evita-se que
crianças alterem a
programação do
refrigerador.

Multi Air Flow: função
que proporciona circulação
de ar por todo o interior do
refrigerador. O resultado é
uma refrigeração por igual,
em menor tempo.

Função Super Freezing,
garante uma refrigeração
rápida de bebidas e
alimentos, conservando-os
com maior qualidade e
por mais tempo.

Porta Reversível:
possibilidade de inverter
a abertura da porta,
permitindo a adequação
do produto em diversos
projetos.

Eficiência energética:
possui classificação A,
maior desempenho e
menor consumo,
segundo INMETRO.

Função Holiday:
programação pré-viagem
para o refrigerador
funcionar com
menos consumo.

-14 °C
-24 °C

DICAS ELETTROMEC

8 Erros Que Você Comete Com O Seu Freezer
Congelar alimentos é essencial para ganhar tempo, evitar o desperdício de alimentos e ainda programar o cardápio da
semana. Apesar de indispensável, essa tarefa não é completamente à prova de falhas. Leia as dicas abaixo, para um melhor
aproveitamento de seu Freezer:

1. Manter O Freezer Quase Vazio
Quando o Freezer está cheio, ele mantém a temperatura melhor do que um vazio, isso acontece porque os alimentos
congelados também produzem uma massa de ar frio. Toda vez que a porta é aberta, esses alimentos ajudam o Freezer
a manter a temperatura, gerando maior economia, pois o eletrodoméstico necessita de menos esforço para eliminar o ar
quente que entrou. Apesar de ser melhor ter um Freezer cheio de alimentos, não é bom que ele esteja completamente
preenchido, pois o ar precisa de espaço para circular lá dentro.

2. Não Embrulhar Os Alimentos Corretamente
Não Importa se utilizar papel-alumínio, filme plástico ou sacos plásticos, na hora de proteger os alimentos para congelar, o
importante é envolvê-los de forma bem justa para eliminar qualquer ar ao seu redor, pois isso pode prejudicar o alimento. A
mesma dica vale para potes com tampas, nesses casos, deve-se preencher o recipiente quase até o topo. Não se esqueça
apenas de deixar um espaço, já que o alimento se expande após o congelamento.

3. Congelar Alimentos Por Muito Tempo
Alimentos congelados também têm prazo de validade, após um longo tempo no freezer, o sabor e a textura dos alimentos
não serão os mesmos. Por isso, na hora de congelar, é recomendado identificar eles, colocando uma etiqueta, com uma
breve descrição e a data em que foi congelado. Também não deixe de organizar os mais antigos à frente, para que sejam
usados primeiro.

4. “Perder” Alimentos No Freezer
Algo extremamente comum aos usuários é esquecer ou perder algum alimento no Freezer, por isso uma dica é organizar e
etiquetar os alimentos, como citado na dica anterior.

5. Congelar Alimentos Juntos
Você congela os morangos todos juntos em um recipiente e, na hora de descongelar, precisa aproveitar todos de uma vez?
Para evitar que isso aconteça, uma ótima dica é colocá-los em uma assadeira, por exemplo, separados até que endureçam.
Para depois reuni-los em uma mesma embalagem.

6. Esperar Muito Tempo Para Congelar
Congelar apenas preserva os alimentos. Por isso, quanto antes colocados no Freezer, mais frescos estarão na hora de
descongelar.

7. Descongelar Em Temperatura Ambiente
Descongelar alimentos em temperatura ambiente, apenas tirando-os do Freezer e colocando-os sobre a pia, pode ser mais
rápido, mas não é o melhor. O ideal é utilizar o refrigerador para descongelar. Programe-se com antecedência para esperar
o processo acabar, e assim, o alimento ficará mais protegido contra bactérias. Alimentos expostos a temperatura ambiente
podem passar direto de descongelado a estragado.

8. Abrir o Freezer Durante Uma Queda De Energia
Quando a energia cai, mantenha o Freezer fechado para manter os alimentos congelados o maior tempo possível. Qualquer
alimento que ainda estiver congelado quando a energia voltar pode permanecer no Freezer. Os itens que descongelarem
devem ser preparados e consumidos imediatamente..
Fonte: http://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Dicas/noticia/2015/10/9-erros-que-voce-comete-com-o-seu-freezer.html

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade Total

262 litros

Quantidade de Portas

1

Faixa de Temperatura do Refrigerador

-24 °C a -14 °C

Sistema de Refrigeração

No Frost

Dimensão da Embalagem (LxAxP)

643 x 1.948 x 712 mm

Dimensão do Produto (LxAxP)

595 x 1.855 x 662 mm

Peso Bruto

78 kg

Peso Líquido

70 kg

Potência

150 W

Corrente

1,3 A

Tensão

220 V

Garantia

2 anos*

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no
no site www.elettromec.com.br

SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não
credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área “Assistência Técnica” no
site www.elettromec.com.br

