
A LED világítás minden sarkot megvilágít
A belső LED világítás diszkrét, lágy fénnyel világítja hűtőjét, amely 
egyenletesen ragyog az egész térben. Ráadásul a LED-izzók kisebbek és 
energiahatékonyabbak, mint a szokásos izzók - fenntarthatóbb választás.

Teljesen kihúzható fiók a teljes hozzáférés érdekében
Tapasztalja meg a teljes átláthatóságot és a friss termékekhez való 
hozzáférést a teljesen kihúzható fiókkal. Az innovatív formatervezésnek 
köszönhetően, teljes mértékben kihúzható a fiók. Egyszerűbb módszer az 
összetevők tárolására.

Finomanhangolva egy érintéssel az elektronikus 
kettős érintésvezérléssel.
Az elektronikus kettős érintésvezérléssel minden 
hűtőfunkciót teljes mértékben vezérelhet. A panel és a 
LED kijelző segítségével könnyedén hozzáférhet a 
hőmérséklet és az általános beállításokhoz. 
Finomhangolja az ételei tárolását.

A hűtőtér zökkenőmentes igazítása a FlexiShelf-el
Tapasztalja meg a polcok rugalmas tárolását a FlexiShelf segítségével a 
hűtőszekrényében. Az elülső szakasz zökkenőmentesen csúszik a 
fennmaradó szegmens alatt, hogy a magasabb tárgyak is elférjenek.

Egyenletes hűtés minden polcon – DynamicAir
A DymanicAir technológia a hűtőtér egészében garantálja a folyamatos 
légáramlást, és ezáltal a stabil hőmérsékletet is. Mivel minden polc egyenletes 
hűtést kap, nem alakulnak ki meleg zónák. Ez pedig megakadályozza a 
baktériumok elszaporodását. Megőrzi a hozzávalók frissességét.

Minden polcon egyenletes hűtés
A DymanicAir technológia a hűtőtér egészében garantálja a folyamatos 
légáramlást, és ezáltal a stabil hőmérsékletet is. Így minden egyes polc – 
legyen fent vagy lent – egyforma hűtést kínál. Az ételek minősége pedig 
jobban megmarad.

Product Benefits & Features

• Tejesen beépíthető door-on-door (fix ajtós) hűtőszekrény
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 310 l
• Extra csendes: csupán 0 dB 
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• VAKÁCIÓ funkció: 14 fokon tartja a hűtőteret hosszabb távollét esetén, így 
megakadályozza a szag és penészképződést és alacsonyan tartja az 
energiafogyasztást
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérsékelt a hűtőtér minden szintjén
• Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelzés
• Hűtő polcok: 4 teljes szélességű + 1 flexi polc, üvegpolc, elöl-hátul szegéllyel
• Tojástartó: 2 db 6 tojásos
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  van, a vezérlőegységen,  LED,  erősödő 
fénnyel
• Hűtő színe: fehér
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• 1780 mm beépítési magasság

Refrigerator
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Márkanév AEG
Modellnév SKE818F1DC
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 114
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 35
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 314
Nulla fokos zóna bruttó űrtartalma 0
Vezérlés érintőkapcsoló
Vezérlőegység helye tető
Fogantyú típusa -
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Coolmatic gyorshűtés
Magas hőmérséklet-riasztás nincs

Ajtóriasztás kijelzőn, hangjelzés kikapcsolás 
funkcióval

Hűtőpolcok 4 teljes szélességű + 1 flexi polc
Hűtőpolcok típusa üvegpolc, elöl-hátul szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók -
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 55
 Magasság (mm)  1769
Szélesség (mm)  556

Mélység (mm) 549

Product Specification
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