
RCB63326OX Combi Bottom

PRECÍZIÓS HŰTÉS A RENDKÍVŰLI
EREDMÉNYEKHEZ.
Ahhoz, hogy a marhahús-szelet mélyvörössége és a
rákfarok édes frissessége megmaradjon, hogy az ízes
cikórialevél roppanva törjön el, alapvető fontosságú
ezen ételek precíz kezelése és fagyasztása. Az AEG
hűtőszekrények két darab nulla fokos - Zero Degree -

MEGŐRÍZVE A TERMÉSZET FRISSESÉGÉT.

Egy pompás ételhez kifogástalan, friss hozzávalók
kellenek. A Twintech rendszernek köszönhetően
alapanyagai optimális hőmérséklet- és páratartalom
szinten vannak tárolva, így a gyümölcs és zöldség
hosszabb ideig ropogós és friss marad, megőrízve

Mindig friss étel a tökéletesen stabil
körülményeknek köszönhetően
Ez a hűtő-fagyasztó az új technológia legjavát kínálja,
hogy ételei tovább legyenek fogyaszthatóak. A
MultiAir Flow technológia egyenletes légáramlást
biztosít a teljes hűtő-fagyasztóban, amely megóvja az
ételt a hirtelen hőmérséklet- és páratartalom-

More Benefits :
A++ minősítés – 21%-kal kevesebb energiát használ, mint az A+ besorolású
modellek

•

A belső LED-lámpa tökéletesen bevilágít minden sarkot•

Features :

Fagyasztó nettó űrtartalma: 91 l•
Hűtőtér nettó űrtartalma: 192 l•
0°C-os zóna nettó űrtartalma: 0 l•
Zajszint: 43 dB•
Automatikus leolvasztás a
fagyasztóban

•

Automatikus leolvasztás a hűtőben•
COOLMATIC funkció - nagy
mennyiségű étel gyors lehűtésére

•

FROSTMATIC funkció - nagy
mennyiségű élelmiszer gyors
fagyasztáshoz

•

Elektronikus hőmérséklet vezérlés
ajtóra szerelt LCD kijelzővel

•

Elektronikus hőmérséklet vezérlés•
Hűtőtér világítás: a tetőn, LED•
Hűtő polcok: 2 teljes szélességű ,
üvegpolc szegéllyel

•

0°-os fiók: 1•
Fagyasztó polcok: 2, üveg•
Fagyasztó fiókok: 2 széles + 1 keskeny
fiók , átlátszó műanyag

•

Speciális hűtő fiókok: 1 nagy átlátszó
kihúzható fiók

•

Állítható lábak•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : RCB63326OX•
Szín : ezüst oldalak+inox ajtó•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 253•
Zajszint (dBA) : 43•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : ajtó•
Vezérlés : érintőkapcsoló•
Hűtőtér technológia : dinamikus hűtés•
Fagyasztótér technológia : No Frost (jegesedésmentes)•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 192•
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 91•
0C zóna űrtartalma (l) : 15•
Ventilátor : Normál térben, szűrővel•
Világítás : a tetőn, LED•
Gyorsfagyasztás : igen, auto visszaállítással•
Széles zöldségtároló fiók : -•
Keskeny zöldségtároló fiók : -•
Kiegészítők, normáltér : palacktartó•
Fagyasztórekeszek száma : 2 széles + 1 keskeny fiók•
Nettó súly (kg) : 72.1•
 Magasság (mm) : 1845•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 647•

Product Description :

Multiflow
légkeringtetéssel is
rendelkező
energiatakarékos hűtő-
fagyasztó kombináció
elegáns rúd fogantyúval


