
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/)

Egyenletes hűtés minden polcon a  DynamicAir technológiának 
köszönhetően
A DynamicAir technológia állandó légáramot tart fenn, hogy a hűtőszekrény 
minden pontján stabil hőmérsékletet biztosítson. Minden polcot egyenletesen 
hűt, így elkerülhető a meleg zónák kialakulása. Megakadályozza a 
baktériumok elszaporodását, hogy az alapanyagok tovább frissek maradjanak.

Product Benefits & Features

• Slide door (csúszkapántos), teljesen beépíthető
• 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: 3 teljes szélességű + 1 félmélységű, White Plastic 
• Fagyasztó polcok: 2,  teljes szélességű,  üveg
• Fagyasztó fiókok: 3 széles fiók,átlátszó műanyag
• Speciális hűtő fiókok: White Plastic
• Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható

Beépíthető alulfagyasztós hűtő, NoFrost

SCE818E8TS

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF210PA00001.jpg


Márkanév AEG
Modellnév SCE818E8TS
Szín fehér
Vezérlés Touch electronic control
Ventilátor Van

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

Gyorsfagyasztás igen, Frostmatic
Széles zöldségtároló fiók -
Keskeny zöldségtároló fiók -
Fagyasztórekeszek száma 3 széles fiók
Nettó súly (kg) 62
 Magasság (mm)  1772
Szélesség (mm)  546
Mélység (mm) 549
Energiaosztály E
Teljes térfogat (l) 256
Hűtőrész teljes térfogata (l) 193.7
Fagyasztórekeszek teljes térfogata (l) 62.4
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 34
Visszamelegedési idő (óra) 9.5
Klíma osztály SN-N-ST-T
Éves energiafogyasztás (kWh) 216

Fagyasztási kapacitás (kg/24óra) 7

Product Specification
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