
Dupla elektronikus érintésvezérlő. Finomhangolás egyetlen érintéssel
Tartsa kézben a hűtő minden funkciójának szabályzását a dupla elektronikus 
érintésvezérlő segítségével! A panel és a LED-kijelző egyszerű hozzáférést 
kínál az általános és a hőfokbeállításokhoz. Így mindent pontosan szabályozva 
kiemelkedő eredményt érhet el az élelmiszerek tárolásában.

10 év garancia az inverteres kompresszorra
Ennyi ideig garantáljuk, hogy az invereres kompresszor miatt nem kell 
aggódnia. A jótállás vonatkozik a működéssel, a szállítással, a gázcserével, az 
általános karbantartással és a szervizeléssel kapcsolatos költségekre is. 
Regisztrációhoz kötött.

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

TwinTech® No Frost technológiával ételei lédúsak maradnak 
A TwinTech® No Frost technológiával a hűtőszekrény  megóvja az ételei 
hozzávalóit és az ízeket. A szokásosnál nagyobb fagymentesség érhető el, 
mivel két hűtőrendszert tartalmaz: hűtőszekrényhez és a fagyasztóhoz. A 
fagyasztó nem fagyos. A hűtőszekrény nedvességtartalmát optimálisan tartják, 
így 60% -kal kevesebb az élelmiszer

A hűtőkapacitás új értelmezése – MultiSpace  
Az AEG MultiSpace hűtő a felső részében kialakított extra egység révén a 
standard mérethez képest nagyobb belső teret kínál. Állítható elrendezésének 
köszönhetően pedig a legsokoldalúbb módon képes megőrizni az élelmiszerek 
frissességét.

A hűtőkapacitás új értelmezése
A MultiSpace 8000-es sorozatú hűtő a felső részében kialakított extra egység 
révén a standard mérethez képest nagyobb belső teret kínál. Állítható 
elrendezésének köszönhetően pedig a legsokoldalúbb módon képes 
megőrizni az élelmiszerek frissességét.

Product Benefits & Features

• Slide door (csúszkapántos), teljesen beépíthető
• Fagyasztó nettó űrtartalma: 60 l
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 207 l
• Extra csendes: csupán 0 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
• 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, 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
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Márkanév AEG
Modellnév SCE819E5TS
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 NoFrost
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
Fagyasztórekeszek száma 3 széles fiók
Nettó súly (kg) 70

 Magasság (mm)  1884
Szélesség (mm)  548
Mélység (mm) 549

Product Specification
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