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Daca esti o persoana gospodara cu siguranta esti constient de faptul ca pe langa casa ta ai
nevoie de tot felul de produse si aparate electrocascnice. In primul rand iti vei dori sa mentii
alimentele si mancarea in cele mai bune conditii, iar pentru asta ai nevoie de o combina
frigorifica sau chiar si o lada frigorifica. De ce? Iti voi prezenta in continuare 5 motive pentru
care o lada frigorifica e cea mai buna alegere pe care o poti face, mai ales daca nu dispui de un
beci. Afla de ce.

#1 Capacitate de stocare mare

Sunt convins ca cel putin o data ti s-a intamplat sa nu ai suficient spatiu in care sa pui
alimentele, nu-i asa? Desi combina frigorifica este in sine destul de voluminoasa, se intampla ca
numarul de produse sa fie foarte mare, motiv pentru care trebuie sa te reorientezi.

Ei bine, o lada frigorifica este in acest sens cea mai buna alegere pe care o poti face, acestea
avand in jur de 400l ca volum, aproape dublu decat o combina frigorifica daca e sa facem
comparatii.

Deja pare foarte convenabil? Citeste in continuare:

#2 Consumul de curent electric este mic

Par foarte mari, chiar sunt, insa asta nu inseamna ca trebuie sa te sperie cu privire la
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consumul de curent. De altfel, daca vei alege o lada frigorifica Whirlpool sau una produsa de
alt brand cu renume vei avea parte de o eficienta energetica deosebita, mai ales prin faptul ca
sunt izolate termic foarte bine.

E foarte simplu de inteles, daca sunt izolate termic bine atunci nu vor pierde caldura, ceea ce
inseamna ca temperatura va fi mentinuta cat mai mult timp, iar asta cu un consum mic de
energie electrica, ceea ce este excelent.

#3 Zgomotul este redus

Un alt aspect important pe care trebuie sa-l ai in vedere si trebuie sa te asiguri ca-l ofera
aceste lazi frigorifice e cel al zgomotului, ca de altfel nici nu este sesizabil. E un motiv destul de
bun pentru a te indrepta catre o astfel de achizitie, fiindca vei scapa de sunetele deranjante pe
care le produc alte aparate de frigerat.

#4 Poti controla temperatura dorita

Totodata, marele avantaj al unei lazi frigorifice e cel de baza, in care functionalitatea sa este
puternic eficientizata de un control puternic al temperaturii si de conditiile de umiditate ce se
regasesc in interior.

Practic, acesta e aspectul cel mai important ce trebuie sa fie urmarit si pe care o lada
frigorifica il aduce in avantajul mentinerii prospetimii alimentelor.

#5 Are o autonomie ridicata

Mentinerea temperaturii potrivite este direct dependenta de sursa de curent electric in cazul
aparatelor electrocascnice, lucru foarte evident, nu-i asa? Insa, ce se intampla atunci cand
acestea sunt deconectate?
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In cazul unei lazi frigorifice acest aspect nu schimba foarte mult situatia in care apare o pana
de curent, autonomia fiind una foarte ridicata, ceea ce ofera o siguranta in faptul ca produsele
se vor pastra la fel de proaspete chiar si in aceste conditii.

Prin urmare, sa ai o lada frigorifica pe langa casa e deosebit de eficient si practic!
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