RCB83724MX Combi Bottom
Mindennek megvan a megfelelő helye — amit Ön
szab meg!
A hűtőajtó CustomFlex™ tárolási rendszerének
köszönhetően biztos lehet abban, hogy megtalálja az
Önnek megfelelőbb elrendezést, a több száz
lehetséges közül. Ez azt jelenti, hogy a termékek
rendszerezése mindig logikus és hatékony lesz.

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
• Frissen tartó rekesz - QuickChill funkcióval

Features :

Technical Specs :

• Fagyasztó nettó űrtartalma: 91 l
•Hűtőtér nettó űrtartalma: 250 l
•Zajszint: 41 dB
•Automatikus leolvasztás a
fagyasztóban
•Automatikus leolvasztás a hűtőben
•COOLMATIC funkció - nagy
mennyiségű étel gyors lehűtésére
•FROSTMATIC funkció - nagy
mennyiségű élelmiszer gyors
fagyasztáshoz
•Magas hőmérséklet riasztás: hang és
kijelzés
•Elektronikus hőmérséklet vezérlés
ajtóra szerelt LCD kijelzővel
•Elektronikus hőmérséklet vezérlés
•Dual Control rendszer: külön
vezérelhető hűtő és fagyasztótér
•Hűtőtér világítás: Van
•Hűtő polcok: 2 teljes szélességű + 1
állítható , üvegpolc szegéllyel
•Fagyasztó polcok: 2, üveg
•Fagyasztó fiókok: 2 széles + 1 keskeny
fiók , átlátszó műanyag
•Speciális hűtő fiókok: 1 nagy átlátszó
kihúzható fiók
•Ajtónyitás: jobboldali és megfordítható
•Állítható lábak

• Márkanév : AEG
•Modellnév : RCB83724MX
•Szín : ezüst oldalak+inox ajtó
•Energiaosztály (2010/30/EC) : A++
•Energiafogyasztás éves (kWh) : 248
•Zajszint (dBA) : 41
•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) : 250
•Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 91
•0C zóna űrtartalma (l) : 0
•Ventilátor : Van
•Világítás : Van
•Gyorsfagyasztás : igen, auto visszaállítással
•Széles zöldségtároló fiók : •Keskeny zöldségtároló fiók : •Kiegészítők, normáltér : palacktartó, frissentartó rekesz
•Fagyasztórekeszek száma : 2 széles + 1 keskeny fiók
•Nettó súly (kg) : 80
• Magasság (mm) : 2000
•Szélesség (mm) : 595
•Mélység (mm) : 647

Product Description :

