
Nagy, teljes szélességű fiók a hosszabb vagy szabálytalan alakú 
zöldségek tárolásához
A teljes szélességű, nagy zöldségtároló fiókban bármilyen zöldség elfér. Még a 
szokatlan formájú és hosszabb fajták is. Az uborkától egészen a zellerig 
bármilyen zöldség egyszerűen tárolható a frissen tartó fiókban.

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

LED világítás
Az energiatakarékos LED izzók erős fénnyel világítják 
be a hűtőteret, hogy egyszerűen és gyorsan átlátható 
legyen, hogy mi hol van a hűtőszekrényben.

DynamicAir - hosszan tarttó frissesség
Az élelmiszerek hosszabb ideig maradnak frissek a DynamicAir rendszernek 
köszönhetően. A hűtőtérben folyamatosan kering a hideg levegő, ezért a 
bepakolt ételek gyorsabb lehűlnek és hosszabb ideig megőrzik eredeti ízüket, 
állagukat.

Minden polcon. Egyenletes hűtés
A 6000 DymanicAir hűtőszkrény garantálja a folyamatos légáramlást, és 
ezáltal a stabil hőmérsékletet is. Minden polc egyenletesen hűtött, felülről 
lefelé, így megőrzi az értékes összetevőket és védi a minőséget.

Product Benefits & Features

• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérsékelt a hűtőtér minden szintjén
• Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelzés
• Hűtő polcok: 5 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Tojástartó: 1 db 6 tojásos
• Zöldségtároló fiók(ok):1 db széles
• Hűtőtér világítás: LED
• Hűtő színe: fehér
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Lábak, görgők:  állítható lábak,  hátsó fix görgők 
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Márkanév AEG
Modellnév RKB333E2DW
Szín fehér
Vezérlés elektronikus
Lábak, görgők  állítható lábak,  hátsó fix görgők
Fogantyú típusa AEG
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Van
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás hangjelzés és LCD (piktogram)
Hűtőpolcok 5 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 54.3
 Magasság (mm)  1550
Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 667
Energiaosztály E
Teljes térfogat (l) 309
Hűtőrész teljes térfogata (l) 309.1
Zajkibocsátási érték C
Zajszint dB(A) 38
Klíma osztály SN-N-ST-T
Éves energiafogyasztás (kWh) 112
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