
LED világítás
Az energiatakarékos LED izzók erős fénnyel világítják be a hűtőteret, hogy 
egyszerűen és gyorsan átlátható legyen, hogy mi hol van a hűtőszekrényben.

Nagy, teljes szélességű fiók a hosszabb vagy szabálytalan alakú 
zöldségek tárolásához
A teljes szélességű, nagy zöldségtároló fiókban bármilyen zöldség elfér. Még a 
szokatlan formájú és hosszabb fajták is. Az uborkától egészen a zellerig 
bármilyen zöldség egyszerűen tárolható a frissen tartó fiókban.

Négycsillagos fagyasztórekesz a hűtőszekrényben
Fagyassza le ételeit biztonságosan, akár a hűtőben. A 
négycsillagos fagyasztórekeszben biztonságosan 
lefagyaszthatja ételeit -18 °C-ra, akár a hűtőben is. 
Ideális kisebb adag ételek és készételek hatékony 
fagyasztásához.

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.

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.

Sok hely, sokféle élelmiszernek
Az OptiSpace rendszerű hűtőben sokféle módon bepakolhatja az 
élelmiszereket, bőven van hely a  polcok között is. A fiókokat egyszerű 
kiemelni és visszatolni, így erőfeszítés nélkül, kényelmesen be- és 
kipakolhatja az alapanyagokat.

Product Benefits & Features

• Slide door (csúszkapántos), teljesen beépíthető
• Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel
• Hűtő polcok: 3 teljes szélességű, Foil on Plastic 
• Tojástartó: 2 db 6 tojásos
• Zöldségtároló fiók(ok):1 db széles
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  LED,  oldalt
• Hűtő színe: fehér
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• 1225 mm beépítési magasság

Beépíthető hűtőszekrény
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Márkanév AEG
Modellnév SFB612F1AS
Szín fehér
Vezérlés E501X single ctrl
Fogantyú típusa -
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Van
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás nincs
Hűtőpolcok 3 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa Foil on Plastic
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 39
 Magasság (mm)  1218
Szélesség (mm)  548
Mélység (mm) 549
Energiaosztály F
Teljes térfogat (l) 188
Hűtőrész teljes térfogata (l) 174
Fagyasztórekeszek teljes térfogata (l) 14
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 35
Visszamelegedési idő (óra) 8

Klíma osztály SN-N-ST-T
Éves energiafogyasztás (kWh) 182
Fagyasztási kapacitás (kg/24óra) 2.7

Product Specification
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