
SCE81926TS Combi Bottom

Óriási hűtőkapacitás

Az AEG hűtőszekrényekben alkalmazott MultiSpace megoldás nagyobb
tárolókapacitást kínál a készülék felső részén kialakított résszel. Így a konyha
függőleges térkihasználása is növelhető. Az átrendezhető belső térnek
köszönhetően rendkívül változatos módon gondoskodhatunk az ételek
tárolásáról.

Mindennek megvan a megfelelő helye — amit Ön
szab meg!
A hűtőajtó CustomFlex™ tárolási rendszerének
köszönhetően biztos lehet abban, hogy megtalálja az
Önnek megfelelőbb elrendezést, a több száz
lehetséges közül. Ez azt jelenti, hogy a termékek
rendszerezése mindig logikus és hatékony lesz.

Frissen tartó rekesz

A frissen tartó rekesz az alacsonyabb hőmérséklet
alkalmazásának és a többi élelmiszertől elkülönített
tárolásnak köszönhetően lehetővé teszi a húsok és
halak saját ízvilágának megőrzését.

More Benefits :
Osztható üvegpolc•

Stabil hőmérséklet és állandó légáramlat gondoskodik arról, hogy a hűtőtér
minden polcán azonos és egyenletes legyen a hűtés.

•

Hőmérséklet kijelző korszerű érintésvezérlőkkel a pontos irányításért•

Features :

Slide door (csúszkapántos), teljesen
beépíthető

•

Fagyasztó nettó űrtartalma: 60 l•
Hűtőtér nettó űrtartalma: 207 l•
Nagyon csendes: csupán 39 dB•
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•
LCD kijelzős elektronikus vezérlés•
Dual Control rendszer: külön
vezérelhető hűtő és fagyasztótér

•

Hűtőtér világítás: van, 1 db, van, a
vezérlőegységen, LED, erősödő
fénnyel

•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : SCE81926TS•
Szín : fehér•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 233•
Zajszint (dBA) : 0•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : tető•
Vezérlés : érintőkapcsoló•
Hűtőtér technológia : statikus•
Fagyasztótér technológia : No Frost (jegesedésmentes)•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 207•
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) : 540•
Mélység (mm) : 549•

Product Description :
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