
RCB83724MX Chladnička kombinovaná s mrazákem

Přizpůsobí se vaší chuti

S chladničkou CustomFlex® budete mít čerstvé
suroviny vždy po ruce. Vyjímatelné přihrádky různých
rozměrů vám umožní, abyste si prostor ve dveřích
chladničky uspořádali tak, jak se vám právě hodí.
Přehledně a logicky.

Perfektní čerstvost bez nutnosti odmrazování

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost
už není potřeba chladničku nikdy odmrazovat.
Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v
chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle
čerstvou chuť a vzhled.

Nejčerstvější potraviny díky extra stabilním a
rovnoměrným podmínkám
Technologie cirkulace vzduchu MultiAir Flow zajišťuje
rovnoměrnou cirkulaci vzduchu v celé chladničce s
mrazničkou, chrání tak vaše potraviny před náhlými
změnami teploty nebo vlhkosti a zajišťuje tak
dlouhodobou čerstvost.

Další benefity
Energetická třída A++ zajistí pětinovou úsporu energie•

Speciální chladicí zásuvka s funkcí rychlého chlazení•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 91 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 250 (l)•
Hlučnost: 41 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení
potravin

•

Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé
zmrazení

•

Zvukový a vizuální alarm vysoké
teploty

•

Elektronická kontrola teploty na LCD
displeji. Displej je umístěn na dveřích
chladničky.

•

Elektronická kontrola teploty•
Možnost odděleného ovládání prostoru
mrazničky i chladničky díky technologii
dvou termostatů

•

Osvětlení chladničky: Super dac•
Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
2000 x 595 x 647

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 2000x595x647•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 248•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 250/91•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 261/109•
Barva : Stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům•
Osvětlení chladničky : Super dac•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : No Frost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 2•
Akumulační doba (h) : 20•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 10•
Hlučnost (dB(A)) : 41•
Typ držadla : AEG P10 BAR•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230•
EAN kód produktu : 7332543535385•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku


