
SCE81926TS Chladnička kombinovaná s mrazákem

Objem chladničky na nové úrovni

Chladnička MultiSpace od firmy AEG je ve své horní části opatřena dalším
skladovacím prostorem a nabízí tak větší objem než spotřebiče standardního
provedení. Díky tomu můžete na maximum využít vertikální prostor ve vaší
kuchyni. A díky nastavitelným vnitřním prvkům představuje tato chladnička
nejuniverzálnější způsob uchovávání potravin.

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.

Optimální podmínky pro uchovávání masa a ryb

Tato chladnička s mrazničkou je vybavena oddělenou
zásuvkou, která vám umožňuje uchovat chuť a vůni
masa a ryb jejich uskladněním při nižší teplotě mimo
dosah ostatních chlazených potravin.

Další benefity
Police FlexiShelf nabízí skutečné nastavení chladničky pro uložení vyšších
potravin.

•

Technologie DynamicAir udržuje rovnoměrnou teplotu v celé chladničce•

Displej pro nastavení teploty s pokročilým dotykovým ovládáním vám umožní
mít dokonalou kontrolu

•

Specifikace

Určeno k plné vestavbě se spřaženými
dveřmi

•

Čistá kapacita mrazáku : 60 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 207 (l)•
Velmi tichá: jen 39 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Ventilátor pro cirkulaci vzduchu
zajišťuje rovnoměrnou teplotu

•

Funkce rychlého zmrazení•
Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení
potravin

•

Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé
zmrazení

•

Funkce Dovolená pro minimalizaci
spotřeby během Vaší delší
nepřítomnosti zabraňuje vytváření
plísní a pachů

•

Zvukový a vizuální alarm vysoké
teploty

•

Výstražný vizuální a zvukový signál
otevřených dveří

•

Elektronická kontrola teploty s LCD
displejem

•

Možnost odděleného ovládání prostoru
mrazničky i chladničky díky technologii
dvou termostatů

•

Osvětlení chladničky: 1, Interní LED•
Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1884 x 540 x 549

•

Vestavné rozměry (mm): 1894 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná se spřaženými dveřmi•
Rozměry (mm) : 1884x540x549•
Energetická třída : A++•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 1894x560x550•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 233•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 207/60•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 211/76•
Barva : Bílá•
Osvětlení chladničky : 1, Interní LED•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : No Frost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 2•
Akumulační doba (h) : 21•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 10•
Hlučnost (dB(A)) : 39•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230-240•
Příkon (W) : 140•
EAN kód produktu : 7332543622894•
Produktové číslo pro partnery : All Open•
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