
Egyenletes hűtés minden polcon a  DynamicAir technológiának 
köszönhetően
A DynamicAir technológia állandó légáramot tart fenn, hogy a hűtőszekrény 
minden pontján stabil hőmérsékletet biztosítson. Minden polcot egyenletesen 
hűt, így elkerülhető a meleg zónák kialakulása. Megakadályozza a 
baktériumok elszaporodását, hogy az alapanyagok tovább frissek maradjanak.

Nyugalom tíz évre
A garancia magában foglalja a munkavégzést, a 
szállítást, a hűtőközeg eltávolítását és újratöltését, az 
általános karbantartási és szerviz költségeket. 
Regisztrációhoz kötött. 
(https://www.aeg.hu/local/promotions/extra-garancia-
az-aeg-hutoszekrenyek-es-fagyasztok-
kompresszorara/)

GreenZone - a gyümölcsök és zöldségek frissen tartásához
A GreenZone tároló fiók megszünteti a felesleges párát, miközben épp 
elegendő nedvességet biztosít a friss zöldségnek és gyümölcsnek. Így azok 11 
nap elteltével is megőrzik vitamintartalmuk 95%-át.*

Hosszabb ideig megőrzi a tápanyagokat, minden falatot egészségesen 
tart
A 7000-es sorozatú GreenZone hűtő-fagyasztók speciálisan szigetelt fiókja 
ideális szinten tartja a páratartalmat, miközben elvezeti a felesleges 
nedvességet. Ezzel megakadályozza, hogy az élelmiszerek gyorsan 
megromoljanak. Azok ugyanis a megfelelő páratartalomnak köszönhetően 
megőrzik vitamintartalmuk akár 95%-át.*

Product Benefits & Features

• Slide door (csúszkapántos), teljesen beépíthető
• Automatikus leolvasztás a fagyasztóban
• Automatikus leolvasztás a hűtőben
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérséklet a hűtőtér minden szintjén
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• FROSTMATIC funkció - nagy mennyiségű élelmiszer gyors fagyasztáshoz
• Magas hőmérséklet riasztás: hang és kijelzés
• Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelző
• Dual Control rendszer: külön vezérelhető hűtő és fagyasztótér
• Hűtőtér világítás: Luna – 1 top and 2 sides
• Hűtő polcok: 4 teljes szélességű, Metallic Grey és 1 Bottle Stop
• Fagyasztó fiókok: 3 széles fiók,átlátszó műanyag
• Speciális hűtő fiókok: Metallic Grey
• Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható
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Márkanév AEG
Modellnév NSC7G751ES
Szín fehér
Vezérlés Touch electronic control
Ventilátor Radial Fan
Világítás Luna – 1 top and 2 sides
Gyorsfagyasztás igen, auto visszaállítással
Széles zöldségtároló fiók -
Keskeny zöldségtároló fiók -
Fagyasztórekeszek száma 3 széles fiók
Nettó súly (kg) 80
 Magasság (mm)  1884
Szélesség (mm)  696
Mélység (mm) 549
Energiaosztály E
Teljes térfogat (l) 376
Hűtőrész teljes térfogata (l) 286.6
Fagyasztórekeszek teljes térfogata (l) 89.1
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 35
Visszamelegedési idő (óra) 15
Klíma osztály SN-N-ST-T
Éves energiafogyasztás (kWh) 247
Fagyasztási kapacitás (kg/24óra) 10.5

Product Specification
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