
Tíz év nyugalom
Ennyi ideig garantáljuk, hogy a kompresszor miatt nem kell aggódnia. A 
jótállás vonatkozik a munkavégzéssel, a szállítással, a hűtőközeg cseréjével, 
az általános karbantartással és a szervizeléssel kapcsolatos költségekre is.
Regisztrációhoz

Gyorsan nyitható ajtó –  minimális erőfeszítés
A gyorsan nyitható ajtórendszernek köszönhetően 
könnyen hozzáférhető a fagyasztó tartalma. Olyan 
rendszer segíti az egyszerűbb nyitást, amely a fogantyú 
megérintésekor kifelé nyomja az ajtót.

Tökéletesen friss élelmiszerek a Frostmatic 
funkcióval
A Frostmatic funkció aktiválja a maximális fagyasztási 
teljesítményt, így a friss élelmiszerek a lehető 
leggyorsabban érik el a biztonságos fagyasztáshoz 
szükséges hőmérsékletet. A fagyasztó ezután visszatér 
a normál beállításához.

Hozzunk ki még többet a rendelkezésre álló helyből
Az OptiSpace rendszerű fagyasztó ideális nagy családok számára. A 
különböző speciális tároló dobozok mind kivehetők, még kényelmesebbé téve 
a mindennapi használatot.

Tároljon sok mindent, egyszerre
Az 5000 OptiSpace Freezer fagyasztó számos tárolási lehetőséget kínál, 
bőséges hellyel a polcok között. A fagyasztó dobozai könnyen kivehetők és 
visszahelyezhetők az egyszerű és kényelmes tárolás érdekében.

Product Benefits & Features

• Manuális leolvasztás
• Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható
• Fagyasztó fiókok: 3 széles + 1 keskeny fiók, átlátszó műanyag
• Lehajtható rekesz(ek):  2 db,  átlátszó műanyag
• FROSTMATIC funkció - nagy mennyiségű élelmiszer gyors fagyasztáshoz
• Magas hőmérséklet riasztás: hang és kijelző
• Gyorsfagyasztsá funkció - automatikus visszaállással normál működésre
• Jégkaparó  - tartozék
• Lábak, görgők:  állítható lábak,  hátsó fix görgők
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Márkanév AEG
Modellnév AGB332E2AW
Fagyasztórekeszek száma 3 széles + 1 keskeny fiók
Fagyasztórekesz típusa átlátszó műanyag
Fagyasztórekesz lenyitható ajtóval  2 db,  átlátszó műanyag
Kezelőpanel típusa Elektronikus
Gyorsfagyasztás igen, auto visszaállítással
Gyorsfagyasztás kijelző LCD (piktogram)
Magas hőmérséklet-riasztás  fényriasztás,  hang
Nettó súly (kg) 55.1
 Magasság (mm)  1550
Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 635
Energiaosztály E
Teljes térfogat (l) 214
Zajkibocsátási érték C
Zajszint dB(A) 39
Visszamelegedési idő (óra) 16
Klíma osztály SN-N-ST-T
Éves energiafogyasztás (kWh) 205
Fagyasztási kapacitás (kg/24óra) 13.4

Product Specification
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