
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.

Tágas és teljes szélességű fiók a hosszabb és szokatlan alakú zöldségek 
tárolásához
A teljes szélességű és kifejezetten tágas zöldségesfiókban bármilyen zöldség 
nagyszerűen elhelyezhető, akár a szokatlan alakú és hosszabb fajták is. Az 
uborkától egészen a zellerig bármilyen zöldség egyszerűen tárolható a frissen 
tartó fiókban.

Öt év garancia a kompresszorra
A kompresszorra vonatkozó jótállás kiterjed az 
előállítás, a szállítás, a gázcsere és -újratöltés, az 
általános karbantartás és az esetleges szervizelés 
költségére. Regisztrációhoz kötött.

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.

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.

Kisebb mértékű jegesedés. Ritkábban szükségessé váló leolvasztás 
A Low Frost technológiát alkalmazó 3000-es hűtő-fagyasztó rejtett hűtőkörök 
használatával minimális szintűre mérsékli a jegesedést, így Önnek ritkábban 
kell leolvasztania készülékét, és annak elvégzése is egyszerűbbé válik. 

Product Benefits & Features

• Fagyasztó nettó űrtartalma: 41 l
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 201 l
• Automatikus leolvasztás a hűtőben
• Elektronikus hőmérséklet vezérlés
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  LED
• Hűtő polcok: 3 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Fagyasztó polcok: 1,  üveg
• Hűtő fiókok: 1 db széles, átlátszó műanyag
• Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható
• Állítható lábak
• Nagyon csendes: csak 40 dB
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Márkanév AEG
Modellnév RDB428E1AX
Szín ezüst oldalak+inox hatású ajtó
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 181
Klímaosztály SN-N-ST
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye belső
Vezérlés elektronikus
Hűtőtér technológia statikus
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 201
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 41
0C zóna űrtartalma (l) 0
Ventilátor Nincs
Világítás  van, 1 db,  LED
Gyorsfagyasztás nincs
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Fagyasztórekeszek száma -
Nettó súly (kg) 45.55
 Magasság (mm)  1610
Szélesség (mm)  550
Mélység (mm) 547
Zajszint (dBA) 40

Product Specification
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