
10 év kompresszor garancia
Az extra garancia regisztráció kötles. Kiterjed a munkavégzéssel, a 
szállítással, a gázcserével, illetve az általános karbantartással kapcsolatos 
költségekre.

Letisztult, szögletes ajtó
A modern, szögletes ajtónak köszönhetően ez a hűtőszekrény bármilyen 
stílusú konyhában jól mutat.

MultiFlow - stabil hőmérséklet és páratartalom
A hűtőszekrény stabil hőmérséklet és páratartalom 
fenntartásával őrzi meg az ételek minőségét. A hideg 
levegő keringtetésével gyorsabban és hatékonyabban 
juttatja el a friss levegőt a hűtő sarkaiba, hogy még 
tovább friss maradjon a hűtő tartalma.

ExtraChill fiók - felvágottak és sajtok tárolásához
Ebben a speciális fiókban hosszabb ideig maradnak frissek a húsok, a 
felvágottak és a sajtok. Itt alacsonyabb a hőmérséklet, mint a hűtőtér többi 
részén.

CustomFlex® – minden igényre
Ahhoz, hogy friss, finom ételeket készíthessünk, 
elengedhetetlenek a friss hozzávalók. A CustomFlex®-
szel egyéni igénye szerint rendezheti el a tárolnivalókat 
a hűtőszekrényben. A fiókok áthelyezésével könnyedén 
kialakíthatja a megfelelő méretű tereket. Ez a hűtő 
valóban ízlés szerinti hozzávalókkal szolgál!

CustomFlex® -  átrendezhető ajtórekeszek
Rendezze át a hűtőajtóban a pakolóteret! A különböző méretű rekeszeket  
átpakolhatja annak megfelelően, hogy éppen mit akar tárolni bennük.

Product Benefits & Features

• Nulla fokos zóna nettó kapacitása
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 358 l
• Nagyon csendes: csupán 39 dB 
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel
• Hűtő polcok: 4 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Tojástartó: 2 db 8 tojásos
• Zöldségtároló fiók(ok):2 db széles
• Hűtőtér világítás: tetőpanelen, LED
• Hűtő színe: szürke+inox ajtó
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Lábak, görgők: állítható lábak 
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Márkanév AEG
Modellnév RKB638E4MX
Szín szürke+inox ajtó
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 132
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 40
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 404
Nulla fokos zóna bruttó űrtartalma 0
Vezérlés érintőkapcsoló
Vezérlőegység helye ajtó mögött
Lábak, görgők állítható lábak
Fogantyú típusa Süllyesztett fogantyú,  függőleges
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Van
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Hűtőpolcok 4 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 2 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 64
 Magasság (mm)  1860
Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 645
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