
Desaťročná záruka na motor
Vďaka 10-ročnej záruke (po registrácii na aeg.sk) na motore môžete byť úplne 
v bezpečí. Záruka sa vzťahuje na všetky škody spôsobené normálnou 
prevádzkou.   

Extra zásuvka na chlad. Pre vždy čerstvé potraviny ako syry alebo mäso.
Zásuvky Extra Chill udržuje nižšiu teplotu ako zvyšok chladničky. Tým udrží 
Vaše syry alebo mäso dlhšie čerstvé a chutné.

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.

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.

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

Prispôsobí sa každej chuti
Kľúčom k chutným pokrmom je zachovanie čerstvosti všetkých vašich surovín. 
So systémom CustomFlex® môžete ľubovoľne usporiadať obsah chladničky 
podľa vašich predstáv. Rýchlo a jednoducho popremiestňujte nádoby, aby ste 
maximalizovali skladovací priestor. Chladnička, ktorá sa prispôsobí podľa 
vašej chuti.

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 94 l
• Čistý objem chladničky: 244 l
• Objem nulovej zóny 0°C: 22 l
• Úroveň hluku: 42 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Funkcia Coolmatic na rýchle vychladenie čerstvých potravín
• Mraznička s funkciou Frostmatic na rýchle zmrazovanie
• Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti
• Osvetlenie chladničky: vrchný panel LED
• Poličky chladničky: 3 plnej šírky, sklenené s lištou
• Zásuvky mrazničky: 2 plnej šírky + 1 polovičnej hĺbky, priehľadné plastové
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky, Metal trim
• Špeciálne zásuvky chladničky: Extra Chill
• Zavesenie dverí: R & reversible by technical service
• Nožičky: nastaviteľné
• Rozmery:
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Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Rozmery VxŠxH (mm) 2010x595x650
Energetická trieda A++
Ročná spotreba energie (kWh) 274
Ovládanie Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 244/94
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 253/104

Hlavná farba sivá + antikorové dvere s úpravou 
proti odtlačkov prstov

Osvetlenie chaldničky vrchný panel LED
Pánty dvierok R & reversible by technical service
Chladiaca technológia mrazničky NoFrost
Odmrazovanie mrazničky automatické
Odmrazovanie chladničky automatické
Počet termostatov 2
Akumulačná doba (h) 18
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 8
Úroveň hluku (dB(A)) 42
Typ rukoväte Integrated pocket handle
Dĺžka kábla (m) 2.5
Napätie (V) 220-240
Príkon (W) 162
Čiarový kód EAN 7332543729746

Odporúčaná predajná cena 579.00

Technická špecifikácia
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