
REFRI FD 600 X2

Refrigerador modelo 
French-Door: refrigerador 
em cima, com 2 portas, 
e freezer embaixo, com 
1 gaveta.

Design Flat, com 
profundidade menor da 
categoria, é embutido 
perfeitamente no nicho, 
ficando à mostra apenas 
o acabamento em aço 
inoxidável.

Função Super Freezer: 
garante refrigeração 
rápida e estável de 
alimentos adicionados no 
freezer/refrigerador. Assim 
o alimento se conservará 
com maior qualidade e 
por mais tempo.

Função Trava para 
Criança: o painel é 
bloqueado, evitando que 
as crianças mudem as 
programações do seu 
refrigerador.

Gavetas para Ajuste 
de Umidade: legumes 
e frutas podem ser 
armazenados com 
níveis de umidades 
diferenciados em duas 
gavetas específicas para 
cada um deles. Você 
pode optar pela unidade 
do nível low ao high.

Temperatura do 
congelador de até 
-24 ºC.

Função Holiday: é 
programada antes de 
viagens para que o 
refrigerador funcione 
com menor consumo de 
energia.

Sistema de refrigeração 
No Frost: sistema que 
evita a formação de 
acúmulos de gelo e 
odores desagradáveis em 
seu refrigerador.

Iluminação interna 
em LED.

COMERCIAL

531 L

Compartimentos 
específicos no 
refrigerador: latas, frios 
e ovos têm espaços 
exclusivos para melhor 
armazenamento dos 
produtos.

Comando Touch, com 
Display Digital em LED, 
para maior facilidade 
no manuseio e na 
programação.

Com capacidade total de 
531 litros.
Refrigerador: 411 litros
Freezer: 120 litros

-24°C

REFRIGERADOR
FRENCH-DOOR



DICAS ELETTROMEC

Compartimento de 
água: mais praticidade 
com compartimento de 
armazenamento de 
4 litros na saída de água 
da porta.

Energy Saving Economia 
de Energia: isolamento 
sofisticado, sistema de 
evaporação inovador 
e compressor de 
alta eficiência para a 
economia de energia.

Corrediças Telescópicas: 
oferece muito mais 
conforto e praticidade 
no momento de colocar 
e retirar utensílios do 
freezer. 

Compartimentos 
específicos no freezer:  
duas gavetas deslizantes 
e um amplo gavetão 
com divisórias. Além 
disso, possui acessório 
removível, o Gelo Twist, 
que permite que o gelo 
seja transportado com 
mais facilidade.

Gavetas Refrigeradas: 
para conservar melhor 
seus produtos, você 
conta com uma gaveta 
refrigerada à parte, que 
permite a seleção da 
temperatura nas opções 
Delicado, Vegetais e 0 °C.

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, para todos 
os produtos que estejam 
dentro do refrigerador.

MAIOR CALOR

MAIOR CONSISTÊNCIA

MAIOR UMIDADE

FREEZER

QUENTE

MENOR TEMPERATURA

Compartimentos fechados, ideais para guardar alimentos mais delicados como 
frios, manteiga, margarina.

Reservatório interno do dispenser de água, que deve ser abastecido manualmente.

Compartimento projetado para o armazenamento de latas.

Prateleira para guardar garrafas, condimentos, sucos, leites.

Gavetas, com controle de umidade, indicadas para armazenamento de vegetais, 
frutas e legumes, que evitam o ressecamento e mantêm o alimento preservado 
de acordo com as suas características.

Prateleira com ajuste de temperatura: ideal para armazenamento de garrafas, 
condimentos, sucos, leites.

Gaveta com 3 programações de ajuste:
•	 0 °C: armazenamento de carnes e para congelamento rápido.
•	 Vege: armazenamento de vegetais, frutas e legumes.
•	 Deli: armazenamento de produtos delicados, como queijos, frios e produtos em 

conserva.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade Total 531 litros

Capacidade do Refrigerador 411 litros

Capacidade do Freezer 120 litros

Quantidade de Portas 3

Regulagem de Temperatura 
(Refrigerador)

2 °C – 8 °C

Regulagem de Temperatura 
(Freezer)

 -14 °C – (-24 °C) 

Sistema de Refrigeração No Frost

Dimensão da Embalagem (LxAxP) 988 x 1.889 x 780 mm

Dimensão do Produto (LxAxP) 912 x 1.766 x 765 mm

Peso com Embalagem 120 kg

Peso sem Embalagem 134 kg

Potência 330 W

Corrente 1,5 A

Tensão  220 V

Consumo 57,8 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.

•	 Produtos como maionese, suco de caixinha, refrigerantes, entre outros, que contenham conservantes, podem ficar 
armazenados nas prateleiras da porta, sem nenhum risco. 

•	 Produtos como leite, queijo, carne branca devem ser armazenados nas prateleiras de baixo, de menor temperatura. 

•	 Pão e vinho nunca devem ser armazenados nas prateleiras superiores, pois são prejudicados pela umidade excessiva. 

•	 Existem frutas que soltam gases acelerando assim seu processo de amadurecimento. Essas frutas devem ser sempre 
armazenadas em gavetas separadas. 

•	 Alimentos de consumo diário e carnes devem ser armazenados sempre com as embalagens originais, ou armazenados 
em potes, mantendo-se sempre frescos e evitando a propagação de bactérias. 

•	 Produtos como queijos, frios, manteigas e margarina devem ser armazenados nos compartimentos superiores das 
portas, que possuem tampas, preservando melhor os alimentos. 

•	 Sempre procure respeitar os espaços e temperaturas indicados para cada tipo de alimento, pois isso acarretará diretamente 
na preservação do seu produto.

*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 


