
 Masszívabb, stabilabb. Biztonsági üveggel
A mindennapos, strapabíró használhatóság érdekében minden polc biztonsági 
üvegből készül – ez az anyag tökéletes megbízhatóságot kínál.

Minden szegletet bevilágító LED-fény
A hűtőtérbe épített LED-ek diszkrét, lágy és egyenletes fénnyel ragyogják be a 
készülék belső terének minden szegletét. Ráadásul a fénydiódák sokkal 
kisebbek és energiahatékonyabbak, mint a hagyományos izzók, ezért 
fenntarthatóbb megoldást jelentenek.

Egyszerűbb és ritkább leolvasztás a LowFrost segítségével
Hatékony hűtő-fagyasztó fejlett LowFrost technológiával: rejtett hűtőkörei 
minimalizálják a jég lerakódását, így a leolvasztás könnyebbé válik, és 
ritkábban is van rá szükség.

Funkció- és hőfokbeállítás elektronikus vezérléssel
Az elektronikus vezérlés lehetővé teszi a hőfok és egyéb tárolási funkciók 
precíz módosítását. Ez a hatékony hűtő-fagyasztó a digitális vezérlőpanelen 
azonnali visszajelzést is ad a változtatásokról.

A ColdSense funkcióval a természet valamennyi aromája megőrizhető
Automatizált hőmérséklet-szabályozást lehetővé tevő ColdSense funkció. A 
hűtőajtó minden egyes kinyitását és visszazárását észlelő hidegérzékelők 
gyorsan visszaállítják a belső hőmérsékletet a szokásos szintre. Megóvja 
kedvenc ételeit a hirtelenszerű hőmérsékletváltozásoktól, miközben a 
természet legfinomabb aromáit is megőrzi.

Adaptív hőmérséklet-szabályozás az élelmiszerek teljes körű védelme 
érdekében
Tökéletesen hatékony hőmérséklet-szabályozás a ColdSense funkcióval. A 
hidegérzékelők nyomon követik a hűtőszekrényen és a helyiségen belüli 
hőmérsékletet, és azonnal működésbe lépnek a pontos hőmérséklet beállítása 
érdekében. A technológiának köszönhetően 40%-kal gyorsabban hűlnek le az 
élelmiszerek, és kevesebb hőmérsékleti

Product Benefits & Features

• Fagyasztó nettó űrtartalma: 109 l
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 220 l
• Automatikus leolvasztás a hűtőben
• Hűtőtér világítás: van, a vezérlőegységen
• Hűtő polcok: 3 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Fagyasztó polcok: 2,  üveg
• Fagyasztó fiókok: 2 széles + 1 keskeny fiók,átlátszó műanyag
• Hűtő fiókok: 2 db normál,  extra mély, átlátszó,  extra magas, átlátszó
• Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható
• Állítható lábak
• Nagyon csendes: csak 40 dB
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Márkanév AEG
Modellnév RCB534E1LX
Szín szürke+inox ajtó
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 239
Klímaosztály SN-N-ST-T
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye belső
Vezérlés érintőkapcsoló
Hűtőtér technológia statikus
Fagyasztótér technológia LowFrost
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 220
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 109
0C zóna űrtartalma (l) 0
Ventilátor Nincs
Világítás van, a vezérlőegységen
Gyorsfagyasztás nincs
Széles zöldségtároló fiók -
Keskeny zöldségtároló fiók 2 db normál
Kiegészítők, normáltér palacktartó
Fagyasztórekeszek száma 2 széles + 1 keskeny fiók
Nettó súly (kg) 68.11
 Magasság (mm)  1850
Szélesség (mm)  595

Mélység (mm) 647
Zajszint (dBA) 40

Product Specification
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