
5 anos de garantia no compressor, máxima tranquilidade 
Para usufruir da máxima tranquilidade, o compressor é fornecido com uma 
garantia de cinco anos, que cobre mão-de-obra, transporte, remoção e 
instalação de gás, manutenção geral e custos de serviço.

Iluminação interior LED que ilumina cada canto
A iluminação interior LED produz uma luz suave e discreta, iluminando 
uniformemente todo o compartimento. Além disso, as lâmpadas LED ocupam 
menos espaço e são mais eficientes do ponto de vista energético do que as 
lâmpadas padrão – apresentando-se como uma escolha mais sustentável.

Compressor Inverter: mais eficiente, mais silencioso, mais estável
Em comparação com os compressores normais, o compressor Inverter 
adapta-se constantemente para otimizar o desempenho do seu frigorífico. 
Para que a refrigeração seja mais uniforme e eficiente. O consumo de energia 
e o ruído são reduzidos e as temperaturas permanecem estáveis.

O controlo eletrónico permite gerir as funções e a temperatura
O controlo eletrónico permite-lhe fazer ajustes precisos na temperatura e em 
outras funções de armazenamento. Oferece também informações imediatas 
dos ajustes no painel de controlo digital.

Descongelação mais fácil e menos frequente
O eficiente congelador, com a tecnologia Low Frost avançada, facilita e 
diminui a frequencia da descongelação. Ao utilizar circuitos de refrigeração 
escondidos, minimiza a acumulação de gelo.

Arca horizontal LowFrost, Controlo eletrónico, função Frostmatic de 
congelação rápida, 3 cestos, 4 rodas nos pés, Iluminação LED, Cor branco

Product Benefits & Features

• Display LCD na tampa
• Controlo: Controlo Eletrónico 
• LowFrost
• Frostmatic - Função congelação rápida, com retorno automático
• Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada
• Iluminação interior
• Cesto(s) interior(es):3 cestos 
• Pés/Rodas: 4 rodas
• Evaporador oculto

Arca horizontal de 371 l e 1300 mm

AHB538E1LW

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAAFZ190PA00003.jpg


Posição controlo Botão
Volume total (UE 2017/1369) 371
Classe climática (UE) 2017/1369 SN-N-ST-T
Classe de eficiência energética 
(Regulamento (UE) 2017/1369) E

Consumo ponderado de energia em 
kiloWatts hora por ano (kWh/a) (EU) 
2017/1369

255

Capacidade de congelação (secção 
de 4 estrelas) (UE2017/1369) 18

Tipo de controlo Controlo Eletrónico
Cesto 3 cestos
Lâmpadas do congelador Interior. LED
LowFrost Sim
Tipo de função controlo de 
congelamento rápido Pressionar o botão por tempo
Classe de emissão de ruído aéreo 
(UE 2017/1369) D

Emissão de ruído aéreo (UE 
2017/1369) 45

Autonomia sem corrente (h) 36
Índice de eficiência energética (UE 
2017/1369) 100

Temperatura ambiente mínima (UE) 
2017/1369 10

Controlo indicador de alta temperatura Campainha e pictograma no LCD
Tipo de compressor Alta eficiência
Cor Branco
Tipo de tampa Plástico sólido
Rodas 4 rodas
Refrigerante R600a
Dimensões (AxLxP), em mm 845x1300x700
Ligação (W) 180
Frequência, Hz 50
Voltagem, V 220-240
Comprimento do cabo, (m) 2
PNC 922 718 144
EAN 7332543721955

Product Specification

Arca horizontal de 371 l e 1300 mm
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