
Stabilné teploty, s technológiou MultiFlow
MultiFlow chráni kvalitu potravín zachovaním stabilnej teploty a vlhkosti v celej 
chladničke. Množstvo vzduchových kanálikov umožňuje aktívnu cirkuláciu 
studeného vzduchu, ktorý sa dostane do každého kúta.

Pokročilý spôsob zachovania živín. S UltraFresh+
Zachovajte živiny, chuť a farbu čerstvých surovín s UltraFresh+. Utesnená 
zásuvka na zeleninu s aktívnou membránou udržiava optimálnu vlhkosť a 
eliminuje nadmernú kondenzáciu. Špeciálny filter zabraňuje rýchlej oxidácii. 
Zelenina so žiarivými farbami je až o 40 % lepšie uchovaná. Zelenina zostáva 
plná živín.

Prispôsobiteľná pre každú chuť, so systémom 
CustomFlex®
Mať všetky čerstvé prísady po ruke je kľúčom k 
vytvoreniu čerstvých a chutných pokrmov. So 
systémom CustomFlex® môžete usporiadať obsah 
chladničky presne podľa vašich predstáv. Rýchlo a 
jednoducho popremiestňujte nádoby, aby ste 
maximalizovali skladovací priestor. Chladnička, ktorá 
sa prispôsobí

Ochrana potravín s technológiou TwinTech® No 
Frost
Chladnička s mrazničkou TwinTech® No Frost chráni 
kvalitu potravín. Inteligentná technológia s dvomi 
nezávislými chladiacimi systémami. V mrazničke sa 
netvorí námraza a v chladničke je zároveň udržiavaná 
ideálna vlhkosť, čo bráni vysychaniu. O 60 % menej 
straty hmotnosti vašich potravín.

Vždy pod kontrolou. S aplikáciou My AEG Kitchen
Spravujte svoju chladničku pomocou telefónu s 
aplikáciou My AEG Kitchen. Získajte úplný prehľad o 
výkone svojej chladničky. Od upozornenia na otvorené 
dvierka až po tipy na údržbu na zachovanie 
maximálneho výkonu chladničky.

Chladené alebo mrazené. Je to na vás.
Chladnička MultiSwitch má špeciálny priečinok, ktorého teplotu môžete 
nezávisle nastaviť v rozsahu od -18 °C do 7 °C. Či už suroviny vyžadujú 
chladenie alebo zmrazenie, priečinok je dostatočne flexibilný, aby ich uchoval 
v ideálnych podmienkach. 

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 178 l
• Čistý objem chladničky: 363 l
• Úroveň hluku: 42 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Dávkovač vody vo dverách chladničky
• Funkcia rýchleho zmrazovania
• Funkcia Coolmatic na rýchle vychladenie čerstvých potravín
• Zvukový a svetelný varovný signál pri vysokej teplote
• Vizuálny a zvukový výstražný signál pri otvorených dverách
• Osvetlenie mrazničky: vnútorné LED
• Osvetlenie chladničky: vnútorné LED na stranách
• Poličky chladničky: 1 plnej šírky + 1 flexibilná, sklenené plnej šírky s prednou 
a zadnou lištou a 1 polička na fľaše
• Zásuvky mrazničky: 1 Maxi Drawer with divider + 1 Slide Drawer, 1  drawer 
(door) _French door
• Zásuvky chladničky: 2 polovičnej šírky, priehľadný plast
• Špeciálne zásuvky chladničky: UltraFresh
• Špeciálna polica na fľaše
• Zavesenie dverí: Right & Left
• Nožičky: nastaviteľné
• Rozmery:
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Vlastnosti Vlastnosti

Hlavná farba strieborná + antikorové dvere s 
úpravou proti odtlačkom prstov

Počet kompresorov 1
Ovládanie Elektronické dotykové
Odmrazovanie mrazničky automatické
Energia Energia
Značka AEG
Model RMB954F9VX
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Druh výrobku Kombinovaná chladnička
Energetická trieda A+
Denná spotreba el. energie (kWh) 1.123
Ročná spotreba energie (kWh) 448
Čistý objem chladničky (l) 363
Čistý objem 0°C zóny 0
Čistý objem mrazničky (l) 178
Chladiaca technológia mrazničky Beznámrazová
Akumulačná doba (h) 14
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 10
Klimatická trieda SN-N-ST-T
Úroveň hluku (dB(A)) 42
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1782
Šírka (mm) 913

Hĺbka (mm) 746
Výška balenia (mm) 1853
Šírka balenia (mm) 947
Hĺbka balenia (mm) 812
Čistá hmotnosť (kg) 149.31
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 9315540414066
Kód produktu 925 060 624

Farba Strieborná + nerezové dvierka 
s úpravou proti odtlačkom

Farba Silver+Stainless Steel Door with 
Antifingerprint

Technická špecifikácia
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