
FD90X - ReFRigeRaDoR FRench DooR

Especificações técnicas
Código Comercial (127V) ..................................01653FBA189
Código Comercial (220V) ..................................01653FBA289
Código EAN (127V) ........................................ 7896584065374
Código EAN (220V) ........................................ 7896584065381
Capacidade bruta de armazenamento (L)
Refrigerador .............................................................................510
Freezer/ Congelador ..............................................................185
Total ...........................................................................................695
Capacidade líquida de armazenamento (L)
Refrigerador .............................................................................449
Freezer/ Congelador ..............................................................185
Total ...........................................................................................634

Potência total de consumo (W) 127V ...............................265
Potência total de consumo (W) 220V ...............................220
Corrente (A) 127V .................................................................. 2,4
Corrente (A) 220V .................................................................. 1,3
Peso do produto (Kg) ............................................................145
Peso do produto embalado (Kg) .........................................160
Frequência (HZ) ........................................................................ 60
Classificação energética .............................................................A
Cor ........................................................................................... Inox

Dimensões do produto (mm)
Altura .......................................................................................1773
Largura .......................................................................................914
Profundidade sem puxador ...................................................858
Profundidade com puxador ..................................................908

Features
• Alta Capacidade
• Dispenser de água e gelo na porta
• Painel com tecnologia Touch Control
• Iluminação interna em LED
• Freezer mais organizado
• Acabamento em aço inox
Características do Refrigerador
• Prateleiras de vidro temperado Spill Safe
• Prateleira Basculante
• Prateleira retrátil
• Porta-ovos
• Duas gavetas para frutas e vegetais
• Uma gaveta para alimentos frescos
• Dois porta-latas e garrafa removível
• Dois porta laticínios
• Dois trava-garrafas
Características do Freezer
• Duas bandejas deslizantes
• Uma gaveta Interna
• Dois Ice Stocks
• Três divisórias de freezer (um fixo e dois removíveis)
Características  do Painel
• Ajuste de Temperatura do Refrigerador
• Ajuste de Temperatura do Freezer
• Turbo refrigeração
• Turbo freezer
• Ice Express
• Gelo em Cubo ou Picado
• Iluminação do dispenser
• Trava painel

Para mais informações, acesse:
www.electroluxicon.com.br
www.electrolux.com.br

Nota 1: Leia o Manual de Instruções do Produto para informações detalhadas.
Nota 2: Consulte sempre as regras locais e nacionais de eletricidade.

ou ligue:
0800 709 66 77
das 8h às 18h

Informações sobre instalação - pré-requisitos

A) Pressão de água
A pressão de água que alimenta o dispenser e o Ice Maker
deve estar entre 14 e 30 m.c.a. (metros de coluna de água).
Caso a pressão seja insuficiente, será necessária a instalação
de um pressurizador. São mais comuns as ocorrências
de pressão insuficiente em casas térreas, em sobrados
com alimentação pela caixa d’água da residência e em
apartamentos situados nos andares mais altos dos prédios.
Pode ser dispensada a instalação do pressurizador caso a
pressão da água seja superior a 8m.c.a., o que é considerado
aceitável. O técnico da Electrolux fará a medição da pressão
na hora de instalar o produto e a instalação do pressurizador,
se necessária, não está incluída na compra do produto.
O ponto hidráulico deve ser de 3/4” com registro para
manutenção e deve estar atrás do produto.

B) Instalação elétrica
O French Door Electrolux - FDI90, deve contar com ponto 
elétrico monofásico com tensão nominal entre 103 e 132 V 
para produtos em 127V  e 196V – 242V para produtos 
em 220V, com aterramento eficiente (fase neutro e terra). 
O ponto elétrico deve ter 3 cabos de bitola 1,5mm² 
e disjuntor monofásico 20A, curva C. Para a instalação
do pressurizador deverá ser fornecido um ponto elétrico 
à parte, similar ao especificado para o refrigerador.

Verifique se as dimensões de sua residência são suficientes 
para a movimentação e instalação do produto.


