
RKE532F2DW Chladnička

DynamicAir na rovnomerné chladenie

Technológia DynamicAir zaisťuje konštantné prúdenie vzduchu a udržuje
stabilnú teplotu v celej chladničke. Potraviny sa chladia rovnomerne na každej
polici, takže zostanú dlhšie čerstvé.

Rovnomerné chladenie na každej polici s
technológiou DynamicAir
Technológia DynamicAir zaisťuje konštantné prúdenie
vzduchu a udržuje stabilnú teplotu v celej chladničke.
Chladenie je rovnomerné na každej polici,
nedochádza k množeniu baktérií a potraviny vydržia
dlhšie čerstvé.

Skladujte všetko naraz. S OptiSpace.

Úložný priestor veľkej chladničky je ideálny pre veľkú rodinu. S veľkým
priestorom medzi policami. Poličky, chladiace a mraziace boxy sa dajú oddeliť.
Pre vynikajúce a pohodlné skladovanie.

Ďalšie benefity
S dotykovým displejom na nastavenie teploty máte spotrebič dokonale pod
kontrolou.

•

Robustné police vyrobené z bezpečnostného skla bez problémov unesú aj
ťažšie predmety.

•

Perfektný prehľad vďaka osvetleniu LED•

Špecifikácia

Čistý objem chladiaceho priestoru: 314
l

•

Veľmi tichá: len 39 dB•
Automatické odmrazovanie
chladiaceho priestoru

•

Funkcia Coolmatic na rýchle
vychladenie čerstvých potravín

•

Elektronické ovládanie teploty s LED
indikátormi

•

Cirkulácia vzduchu pre rovnomernú
teplotu po celej chladničke

•

Optický varovný signál pri otvorených
dverách

•

Poličky chladničky: 4 plnej šírky ,
sklenené s lištou

•

Špeciálna polička pre chladiace fľaše•
Zásobník na vajíčka: 1 pre 6 vajíčok•
Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky•
Osvetlenie chladničky: vnútorné LED•
Farba/dizajn chladničky: biela•
Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné•
Nožičky: nastaviteľné nožičky, zadné
pevné valčeky

•

Rozmery: 1550 x 595 x 635 mm•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Hrubý objem chladničky (l) : 318•
Pánty dvierok : vpravo - zameniteľné•
Kapacita zmrazovania (kg/24h) : 0•
Hlavná farba : biela•
Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : RKE532F2DW•
Druh výrobku : Chladnička•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Príkon (W) : 80•
Energetická trieda : A+•
Ročná spotreba energie (kWh) : 139•
Čistý objem chladničky (l) : 314•
Mraziaci priestor : nie je•
Čistý objem 0°C zóny : 0•
Klimatická trieda : SN-N-ST-T•
Úroveň hluku (dB(A)) : 39•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 1550•
Šírka (mm) : 595•
Hĺbka (mm) : 635•
Čistá hmotnosť (kg) : 52.3•
Výška balenia (mm) : 1590•
Šírka balenia (mm) : 635•
Hĺbka balenia (mm) : 700•
Ostatné : Ostatné•
Farba : Biela•
Čiarový kód EAN : 7332543722648•
Kód produktu : 925 041 800•
Farba : White•

Popis výrobku


