
A LED világítás minden sarkot megvilágít
A belső LED világítás diszkrét, lágy fénnyel világítja hűtőjét, amely 
egyenletesen ragyog az egész térben. Ráadásul a LED-izzók kisebbek és 
energiahatékonyabbak, mint a szokásos izzók - fenntarthatóbb választás.

 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.

Egyenletes hűtés minden polcon – DynamicAir
A DymanicAir technológia a hűtőtér egészében garantálja a folyamatos 
légáramlást, és ezáltal a stabil hőmérsékletet is. Mivel minden polc egyenletes 
hűtést kap, nem alakulnak ki meleg zónák. Ez pedig megakadályozza a 
baktériumok elszaporodását. Megőrzi a hozzávalók frissességét.

Minden polcon egyenletes hűtés
A DymanicAir technológia a hűtőtér egészében garantálja a folyamatos 
légáramlást, és ezáltal a stabil hőmérsékletet is. Így minden egyes polc – 
legyen fent vagy lent – egyforma hűtést kínál. Az ételek minősége pedig 
jobban megmarad.

Product Benefits & Features

• Hűtőtér nettó űrtartalma: 314 l
• Nagyon csendes: csupán 39 dB 
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérsékelt a hűtőtér minden szintjén
• Figyelmeztető jelzés nyitva felejtett ajtó esetén
• Hűtő polcok: 4 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Palacktartó polc
• 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 RKE532F2DW
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 139
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 39
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 318
Nulla fokos zóna bruttó űrtartalma 0
Vezérlés érintőkapcsoló
Vezérlőegység helye  ajtó mögött,  top panel
Lábak, görgők  állítható lábak,  hátsó fix görgők
Fogantyú típusa 260 mm-es fém fogantyú, AEG design
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Van
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás fényjelzés
Hűtőpolcok 4 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 52.3
 Magasság (mm)  1550
Szélesség (mm)  595

Mélység (mm) 635
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