
A LED-lámpa tökéletesen bevilágít minden sarkot
A belső LED lámpák diszkrét, bársonyos fénye egyenletesen ragyogja be a 
hűtőteret. Ezen túlmenően a LED izzók kisebb méretüknél és jobb 
energiahatékonyságuknál fogva fenntartható megoldást jelentenek.

Nyugalom tíz évre
A garancia magában foglalja a munkavégzést, a 
szállítást, a hűtőközeg eltávolítását és újratöltését, az 
általános karbantartási és szerviz költségeket. 
Regisztrációhoz kötött. 
(https://www.aeg.hu/local/promotions/extra-garancia-
az-aeg-hutoszekrenyek-es-fagyasztok-
kompresszorara/)

Két, külön elektronikus érintésvezérlő. 
Finomhangolás egyetlen érintéssel
A készülék minden funkciója szabályozható a dupla 
elektronikus érintésvezérlő segítségével. A panel és a 
LED-kijelző segítségével az általános és a 
hőfokbeállítások is egyszerűen kivitelezhetők. A 
kiemelkedő eredmény garantált.

A hűtőkapacitás új értelmezése – MultiSpace  
MultiSpace: a hűtő felső részében kialakított extra egység révén, a standard 
mérethez képest nagyobb belső teret kínál. Átrendezhető belső terének 
köszönhetően pedig a legsokoldalúbb módon gondoskodhatunk az 
élelmiszerek frissességéről.

A hűtőkapacitás új értelmezése
A MultiSpace 8000-as sorozatú hűtő a felső részben kialakított extra rekesz 
révén a standard mérethez képest nagyobb belső teret kínál. Átrendezhető 
belső terének köszönhetően pedig a legsokoldalúbb módon gondoskodhatunk 
az élelmiszerek frissességéről.

Product Benefits & Features

• Slide door (csúszkapántos), teljesen beépíthető
• Fagyasztó nettó űrtartalma: 60 l
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 213 l
• Automatikus leolvasztás a fagyasztóban
• Automatikus leolvasztás a hűtőben
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérséklet a hűtőtér minden szintjén
• Gyorsfagyasztás funkció
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• FROSTMATIC funkció - nagy mennyiségű élelmiszer gyors fagyasztáshoz
• VAKÁCIÓ funkció: 14 fokon tartja a hűtőteret hosszabb távollét esetén, így 
megakadályozza a szag és penészképződést és alacsonyan tartja az 
energiafogyasztást
• Magas hőmérséklet riasztás: hang és kijelzés
• Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelző
• Dual Control rendszer: külön vezérelhető hűtő és fagyasztótér
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  van, a vezérlőegységen,  LED,  erősödő 
fénnyel
• Hűtő polcok: 2 teljes szélességű + 1 állítható, üvegpolc, elöl-hátul szegéllyel 
• Fagyasztó polcok: 2,  teljes szélességű,  üveg
• Fagyasztó fiókok: 3 széles fiók,átlátszó műanyag
• Speciális hűtő fiókok:  1 nagy kihúzható fiók átlátszó előlappal, Fully 
extandable
• Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható
• Hihetetlen csendes: csak 36 dB 
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Márkanév AEG
Modellnév SCB819E8TS
Szín fehér
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 235
Klímaosztály SN-N-ST-T
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye tető
Vezérlés érintőkapcsoló
Hűtőtér technológia statikus
Fagyasztótér technológia NoFrost
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 213
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 60
0C zóna űrtartalma (l) 0
Ventilátor Van

Világítás  van, 1 db,  van, a vezérlőegységen,  
LED,  erősödő fénnyel

Gyorsfagyasztás igen, Frostmatic
Széles zöldségtároló fiók -
Keskeny zöldségtároló fiók -
Kiegészítők, normáltér polc osztó, frissentartó rekesz
Fagyasztórekeszek száma 3 széles fiók
Nettó súly (kg) 70
 Magasság (mm)  1884

Szélesség (mm)  548
Mélység (mm) 549
Zajszint (dBA) 36

Product Specification
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