TF52 / TF52X
Refrigerador Frost Free
Top Freezer

Prateleiras
Fast Adapt
Deslizantes e retráteis
possibilitam variadas
configurações internas
no Refrigerador,
otimiza o espaço de
forma rápida e simples,
organizando itens de
diferentes tamanhos
e formatos.

Freezer com super
capacidade - 114 L
Mais espaço para
armazenar sem esforço
tudo o que você
precisa.

Freezer com
prateleiras retráteis
Três diferentes
posições que facilitam
a organização dos
alimentos.

DIMENSÕES (mm)
Produto embalado
Altura: 1960
Largura: 735
Profundidade: 802
Produto desembalado
Altura: 1940
Largura: 705
Profundidade: 767

Drink Express
Quando acionado
pelo painel, resfria
rapidamente garrafas
e latas de bebidas.

Refrigerador Frost Free
TF52 / TF52X

Turbo Freezer
Compartimento de congelamento rápido que
conserva melhor os alimentos no freezer.

Ice Twister
Gelo a qualquer hora de forma prática e simples.

Prateleiras para alimentos frescos
Conserva melhor e facilita a organização de
alimentos frescos.

Prateleira funda na porta
Comporta garrafas pet de até 2,5 litros,
facilitando a organização.

Painel Blue Touch

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Facilidade na ponta dos seus dedos com as
funções: compras, férias, Turbo Freezer, Drink
Express e controle de temperatura do freezer
para a melhor performance do Refrigerador.

Código comercial
TF52		

(127V) 02364FBA106
(220V) 02364FBA206

(127V) 02365FBA189
(220V) 02365FBA289

Gavetão transparente de
frutas e legumes

Código EAN
TF52		

TF52X

Muito mais prático, facilita a visualização dos
alimentos, frutas e verduras, organizando melhor
o espaço interno.

Porta-ovos removível - 12 unidades
Organiza melhor os ovos aproveitando o
espaço interno, evitando que se quebrem e
facilitando a limpeza.

(127V) 78965840 7129 0
(220V) 78965840 7130 6

TF52X

(127V) 78965840 7131 3
(220V) 78965840 7132 0

Capacidade bruta de armazenamento (L)
Refrigerador
Freezer
Total

360
138
498

Capacidade líquida de armazenamento (L)
Refrigerador
Freezer
Total

350
114
464

Peso do produto (kg)
Peso do produto embalado (kg)

73,5
76

Tensão (V)

Frequência (Hz)
Cor disponível

127/220
60
Branco ou Inox

Consumo
Painel Blue Touch

Gavetão transparente
de frutas e legumes

Classificação energética
127V - 60Hz
220V - 60Hz

A Electrolux do Brasil S.A. reserva-se o direito de modificar essas especificações técnicas e características do
produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.
Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 | www.electrolux.com.br
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