
317 L

Capacidade total de 317 litros: 
refrigerador 222 litros
e freezer 95 litros.

Modelo Bottom Freezer:
Refrigerador superior e
freezer inferior.

Dimensões compactas:
600 x 1850 x 685 mm.
Alinhamento perfeito com 
nicho padrão de 60 cm de 
profundidade.

COMERCIAL

Iluminação interna
em LED.

Sistema de Refrigeração 
No Frost: evita a formação 
de acúmulo de gelo.

Função Holiday:
programação pré-viagem
para o refrigerador
funcionar com
menos consumo.

Temperatura do 
refrigerador de
2° C à 8° C e freezer
de -22° C á -16° C. -22 °C

Comando Touch e display 
digital externo em LED:
maior facilidade
na programação
da temperatura.

Função Trava de 
Segurança: com o painel 
bloqueado, evita-se que 
crianças alterem a 
programação do 
refrigerador.

VETRO BOTTOM FREEZER 
317 LITROS

Compartimentos 
específicos no refrigerador 
para latas, garrafas, frios 
e ovos, além de gavetas 
para o armazenamento de 
vegetais, legumes e frutas.

Porta Reversível: 
flexibilidade de inverter 
a abertura da porta para 
maior adequação do 
produto em diferentes 
projetos.

REFRIGERADOR

RF-BF-360-VT-2HMA

Função Super Freezing, 
garante uma refrigeração 
rápida de bebidas e 
alimentos, conservando-os 
com maior qualidade e 
por mais tempo.



DICAS ELETTROMEC

Eficiência energética:
possui classificação A,
maior desempenho e
menor consumo,
segundo INMETRO.

Preenchimento do refrigerador e freezer

A maneira como os alimentos são organizados e armazenados dentro de seu refrigerador e freezer influenciam 

diretamente na conservação e no consumo. Os sinais de que um alimento está próximo a data de vencimento nem 

sempre são visíveis e consumir estes alimentos pode ser prejudicial para a saúde. Os padrões de segurança alimentar 

recomendam que as temperaturas para produtos refrigerados oscilem entre 4 e 6ºC no refrigerador e para os 

congelados em torno de -18°C no freezer. Qualquer valor diferente pode colocar em risco a intangibilidade do produto.

Prateleiras superiores

Ideal para alimentos que necessitem de maior refrigeração, tais como leite e seus derivados, sobremesas, massas 

frescas e pratos prontos. Estes alimentos devem ser armazenados em embalagens fechadas por risco de contaminação 

de microrganismos e odor pelo refrigerador. Os ovos podem ser guardados na própria embalagem ou na prateleira 

fornecida junto com o produto, e sempre com a ponta menor voltada para baixo. 

Prateleiras intermediárias

Ideal para conservar alimentos prontos para o consumo. Devem ser utilizadas para guardar guloseimas, carnes 

temperadas ou em fase de descongelamento, sempre acondicionadas em recipientes fechados.

Prateleiras inferiores

Acima das gavetas, coloque os alimentos que necessitam de menor refrigeração, tais como frutas, legumes e verduras. 

As frutas só devem ser colocadas no refrigerador se estiverem maduras e sempre em recipientes plásticos. 

Gavetas

Local menos refrigerado e mais apropriado para armazenar frutas, legumes e verduras, que são alimentos mais sensíveis 

às baixas temperaturas e podem até estragar. Para melhor conservação, os alimentos devem ser sempre embalados em 

sacos plásticos bem fechados.

Porta

A porta deve ser utilizada para guardar alimentos de consumo rápido, pois o abrir e fechar provoca variações na 

temperatura e altera o resfriamento dos alimentos. Por isso, é ideal para alimentos industrializados de rápido consumo, 

como bebidas, molhos, conservas, temperos e grupos de alimentos que não sofram oscilações de temperatura. 

Congelados

O congelador é o lugar ideal para armazenar alimentos congelados ou que precisam ser conservados a uma 

temperatura mais baixa como sorvetes e carnes. Opte por congelar em quantidades menores, adequadas ao seu 

consumo, pois uma vez descongelado o alimento não deverá voltar a ser congelado novamente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

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

credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec 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.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade Total 317 litros

Capacidade do Refrigerador 222 litros

Capacidade do Freezer 95 litros

Quantidade de Portas 2

Faixa de Temperatura do Refrigerador) 2 °C a 8 °C

Faixa de Temperatura do Freezer  -22 °C a -16 °C  

Sistema de Refrigeração No Frost

Dimensão da Embalagem (LxAxP) 600 x 1.850 x 685 mm

Dimensão do Produto (LxAxP) 640 x 1.910 x 715 mm

Peso Bruto 76 kg

Peso Líquido 70 kg

Potência 160 W

Corrente 1,2 A

Tensão  220 V

Consumo 45,8 kWh/mês

Garantia 2 anos*


