
SKE818E9ZC Chladnička

Nulová zóna LongFresh na maximálne uchovávanie čerstvých potravín

Špeciálna oddelená priehradka LongFresh ponúka tie najlepšie podmienky na
skladovanie chúlostivých čerstvých potravín. Vďaka konštantnej teplote 0 °C je
ideálna pre mäso, ryby, ovocie alebo zeleninu.

Dokonalá ochrana potravín v priehradke
LongFresh
Priehradka LongFresh je ideálnou zónou na
uchovanie chúlostivých čerstvých potravín.
Konštantná teplota 0 °C je nižšia ako vo zvyšku
chladničky a predstavuje optimálne skladovacie
podmienky pre ryby, mäso, ovocie alebo zeleninu.

Stabilná teplota s technológiou MultiFlow

Technológia MultiFlow chráni kvalitu potravín tým, že
udržiava stabilnú teplotu a vlhkosť vo vnútri celej
chladničky. Zabezpečuje aktívny obeh studeného
vzduchu, ktorý sa tak dostane do každého kúta a ku
každej potravine.

Ďalšie benefity
Filter CleanAir chráni prirodzenú vôňu a chuť všetkých potravín.•

Perfektný prehľad vďaka osvetleniu LED•

Špecifikácia

Plne integrovateľná s inštaláciou
dvere-na-dvere

•

Čistá kapacita nulovej zóny: 75 l•
Čistý objem chladiaceho priestoru: 200
l

•

Veľmi tichá: len dB•
Automatické odmrazovanie
chladiaceho priestoru

•

Funkcia Coolmatic na rýchle
vychladenie čerstvých potravín

•

https://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSABVL10PC000008.png

•

Zvukový a optický varovný signál pri
otvorených dverách

•

Poličky chladničky: 3 plnej šírky + 1
flexibilná , sklenené plnej šírky s
prednou a zadnou lištou

•

Zásobník na vajíčka: 2 pre 6 vajíčok•
Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné
LED, With rise-on effect

•

Farba/dizajn chladničky: biela•
Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné•
1780 mm zabudovateľná výška•
Rozmery: 1769 x 556 x 549 mm•
Rozmery pre zabudovanie : 1769 x 556
x 549 mm

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Hrubý objem chladničky (l) : 212•
Pánty dvierok : vpravo - zameniteľné•
Hlavná farba : biela•
Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : SKE818E9ZC•
Druh výrobku : Chladnička•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Príkon (W) : 120•
Energetická trieda : A++•
Ročná spotreba energie (kWh) : 126•
Čistý objem chladničky (l) : 200•
Mraziaci priestor : nie je•
Čistý objem 0°C zóny : 75•
Klimatická trieda : SN-N-ST•
Úroveň hluku (dB(A)) : 37•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 1769•
Šírka (mm) : 556•
Hĺbka (mm) : 549•
Výška výklenku na zabudovanie (mm) : 1780•
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) : 560•
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) : 550•
Čistá hmotnosť (kg) : 60•
Výška balenia (mm) : 1840•
Šírka balenia (mm) : 605•
Hĺbka balenia (mm) : 600•
Ostatné : Ostatné•
Farba : Biela•
Čiarový kód EAN : 7332543720415•
Kód produktu : 923 586 024•
Farba : White•

Popis výrobku
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