
MaxiBox – tágas hely az élelmiszereknek
A készülék extra méretű MaxiBox zöldségrekesze több helyet kínál a friss áruk 
számára. A fiók teljesen, de biztonságosan a helyén tartva kihúzható, így 
könnyen hozzáférhetők a benne tárolt élelmiszerek.

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

Tároljon több ételt egyszerre az OptiSpace segítségével
A nagy hűtőszekrény ideális a családi élethez, rengeteg hely van a polcok 
között. A crisper, a hűtő és a fagyasztó dobozok mind leválaszthatók a kiváló, 
kényelmes tárolás érdekében.

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

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.

DynamicAir - egyenletes hűtés
A Dynamic Air rendszer segít frissen tartani az élelmiszereket. Folyamatosan 
keringteti a hideg levegőt a hűtőtérben, így a hűtőben mindenhol egyenletes 
lesz a hőmérséklet.

Product Benefits & Features

• Hűtőtér nettó űrtartalma: 387 l
• Nagyon csendes: csupán 0 dB 
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• VAKÁCIÓ funkció: 14 fokon tartja a hűtőteret hosszabb távollét esetén, így 
megakadályozza a szag és penészképződést és alacsonyan tartja az 
energiafogyasztást
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• Elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérsékelt a hűtőtér minden szintjén
• Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelzés
• Hűtő polcok: 4 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Palacktartó polc
• Tojástartó: 1 db 6 tojásos
• Zöldségtároló fiók(ok):2 db széles
• Hűtőtér világítás:  a tetőn,  LED
• Hűtő színe: szürke+inox ajtó
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Lábak, görgők:  állítható lábak,  hátsó fix görgők 
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Márkanév AEG
Modellnév RKB539F1DX
Szín szürke+inox ajtó
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 116
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 38
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 392
Nulla fokos zóna bruttó űrtartalma 0
Vezérlés érintőkapcsoló
Vezérlőegység helye  ajtó mögött,  top panel
Lábak, görgők  állítható lábak,  hátsó fix görgők
Fogantyú típusa AEG P10 rúdfogantyú
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Van
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás hangjelzés és LCD (piktogram)
Hűtőpolcok 4 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 2 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 63.11
 Magasság (mm)  1860
Szélesség (mm)  595

Mélység (mm) 635

Product Specification
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