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FRIGOBAR 46 L

*

**

***A sudação do vidro ocorre devido à interferência externa de umidade e temperatura. O vidro Low-E ajuda a evitar esse fenômeno, exceto em situações mais extremas.

COMERCIAL

Ecológico:  
não libera CFC 
(Clorofluorcarbono).*

Pés niveladores 
ajustáveis.

Porta de vidro, com 
acabamento em 
aço inoxidável.

1 prateleira cromada 
removível.

Comando de 
Temperatura:  
analógico.

Regulagem de 
temperatura:  
4 °C a 7 °C.**

Refrigeração 
com compressor, 
impedindo que 
a temperatura 
externa interfira na 
temperatura interna.

Capacidade de 
armazenagem:  
46L.

4 °C

7 °C

46 L

Tecnologia Low-E
na porta, diminuindo
a sudação no vidro**.

Low-E

O Frigobar 46 Litros e 
a Adega 15 Garrafas 
possuem mesmo 
acabamento 
e dimensões.

FB-FS-46-XV-1CAA
FB-FS-46-XV-2CAA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de Armazenagem 46 litros

Prateleiras 1

Regulagem de Temperatura 4 °C – 7 °C

Ruído 41,5 dB

Dimensão da Embalagem (LxAxP) 650 x 895 x 685 mm

Dimensão do Produto (LxAxP) 430 x 515 x 475 mm

Peso com Embalagem 20 kg

Peso sem Embalagem 19 kg

Corrente (127/220 V) 1,3/0,38 A

Tensão 127/220 V

Potência 85 W

Consumo (127/220 V) 0,02 kWh

Garantia 2 anos*

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não 

credenciados pela Elettromec. Confira os postos autorizados na área “Assistência Técnica” no site www.elettromec.com.br.

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

DICAS ELETTROMEC

Atenção: Deixar o produto na posição vertical por 24 horas antes de ligá-lo e regular os pés para que fiquem totalmente 

nivelados.

Quando você utilizar seu frigobar pela primeira vez ou religá-lo depois de um longo tempo desligado, pode haver variação de 

alguns graus entre a temperatura que você selecionou e a percebida no produto. 

Isto é normal e é devido ao período do tempo de ativação. Uma vez que o frigobar estiver funcionando por algumas horas, 

tudo se normalizará.


