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

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.

Belső elektronikus vezérlés, precíz hűtéshez
A belső elektronikus vezérlő segítségével teljes mértékben szabályozhatja a 
hűtő beállításait. A LED-ek minden pillanatban jelzik, hogy mekkora a 
hőmérséklet, így kényelmesen módosíthatja a beállításokat.

OptiSpace - sok minden elfér egy helyen
Az innovatív OptiSpace rendszerű hűtőkben rengeteg a tárolóhely, még a 
polcok között is. A fiókokat könnyedén kihúzhatja és visszarakhatja, hogy 
valóban kényelmes legyen a tárolás.

Nagy mennyiségek tárolása, egy helyen
Az 5000-es sorozatú OptiSpace hűtőkben rengeteg a tárolóhely, még a polcok 
között is. A fiókokat könnyedén kihúzhatja és visszarakhatja, hogy valóban 
kényelmes legyen a tárolás.

Product Benefits & Features

• Tejesen beépíthető door-on-door (fix ajtós) hűtőszekrény
• Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel
• Hűtő polcok: 2 teljes szélességű, White Plastic 
• Tojástartó: 1 db 6 tojásos
• Zöldségtároló fiók(ok):1 db széles
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  LED,  oldalt
• Hűtő színe: fehér
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Lábak, görgők: elöl állítható görgők 
• 820 mm beépítési magasság
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Márkanév AEG
Modellnév SFB682F1AF
Szín fehér
Vezérlés Touch electronic control
Lábak, görgők elöl állítható görgők
Fogantyú típusa -
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Nincs
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás nincs
Hűtőpolcok 2 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa White Plastic
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 34.5
 Magasság (mm)  819
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 547
Energiaosztály F
Teljes térfogat (l) 111
Hűtőrész teljes térfogata (l) 94.1
Fagyasztórekeszek teljes térfogata (l) 16.4
Zajkibocsátási érték C
Zajszint dB(A) 38

Visszamelegedési idő (óra) 8.2
Klíma osztály SN-N-ST
Éves energiafogyasztás (kWh) 185
Fagyasztási kapacitás (kg/24óra) 2.6
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