
Vždy dokonale čistý a profesionálny vzhľad
Vďaka úprave proti odtlačkom prstov môžete mať tieto antikorové dvierka vždy 
dokonale čisté. Výsledkom je žiarivý vzhľad, ktorý je vizitkou profesionálnej 
kuchyne.

Bezpečné odkládanie ťažkých položiek na každej úrovni chladničky
Chladnička disponuje poličkami z bezpečnostného skla, ktoré bezpečne unesú 
i tie najťažšie položky.

Upravte nastavenia tak, aby vyhovovali vašim 
potrebám
S osobitne ovládaným priestorom chladničky a 
mrazničky vám táto chladnička s mrazničkou ponúka 
na výber viac možností ovládania. Môžete nastaviť 
teploty podľa vlastných potrieb a upraviť ich podľa toho, 
ako sa vaše potreby zmenia.

Jasné a rovnomerné osvetlenie osvetlí každý kút 
chladničky
Osvetlenie LED predstavuje špičkovú osvetľovaciu 
technológiu, čo je dôvod, prečo ho spoločnosť AEG-
Electrolux integrovala do tejto chladničky s mrazničkou. 
Vnútorné osvetlenie LED poskytuje jasnejšie svetlo, 
ktoré rovnomerne osvetľuje celý priestor. Navyše je 
technológia LED menšia a energeticky

Čerstvá filtrovaná voda alebo ľad, kedykoľvek 
budete chcieť
Vďaka vstavanému dávkovaču na kocky ľadu, 
drveného ľadu a chladenej filtrovanej vody v tejto 
chladničke je vždy k dispozícii chladivý osviežujúci 
nápoj.

Trieda A++ – o 21 % úspornejšia v porovnaní s triedou A+
Systém energetického hodnotenia EÚ nezávisle hodnotí domáce spotrebiče 
podľa ich energetickej účinnosti – a udelil tejto chladničke s mrazničkou 
hodnotenie energetickej účinnosti A++. Rozdiel je jasný: pri skriňových 
chladničkách je trieda A++ o 21 % úspornejšia v porovnaní s triedou A+.

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 179 l
• Čistý objem chladničky: 370 l
• Úroveň hluku: 44 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Funkcia Coolmatic na rýchle vychladenie čerstvých potravín
• Mraznička s funkciou Frostmatic na rýchle zmrazovanie
• Osvetlenie mrazničky: vnútorné LED
• Osvetlenie chladničky: vnútorné LED
• Poličky chladničky: 3 plnej šírky, sklenené s rámom
• Poličky mrazničky: 3, plnej šírky, sklenené
• Zásuvky mrazničky: 2 plnej šírky, priehľadné plastové
• Zásuvky chladničky: 2 plnej šírky, extra vysoké z priehľadného plastu
• Zavesenie dverí: vľavo i vpravo
• Rozmery:
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Vlastnosti Vlastnosti

Hlavná farba sivá, antikorový vzhľad s úpravou proti 
odtlačkom prstov

Počet kompresorov 1
Príkon (W) 280
Ovládanie Elektronické dotykové
Odmrazovanie mrazničky automatické
Energia Energia
Značka AEG
Model RMB76121NX
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Druh výrobku Kombinovaná chladnička
Energetická trieda A++
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.97
Ročná spotreba energie (kWh) 354
Čistý objem chladničky (l) 370
Čistý objem 0°C zóny 0
Čistý objem mrazničky (l) 179
Chladiaca technológia mrazničky Beznámrazová
Akumulačná doba (h) 4
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 13
Klimatická trieda SN-N-ST-T
Úroveň hluku (dB(A)) 44
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1780

Šírka (mm) 912
Hĺbka (mm) 738
Výška balenia (mm) 1840
Šírka balenia (mm) 970
Hĺbka balenia (mm) 767
Čistá hmotnosť (kg) 107
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543527458
Kód produktu 925 993 181

Farba Sivá a nerezový vzhľad s úpravou 
proti odtlačkom

Farba Grey+Stainless Steel Look with 
Antifingerprint

Technická špecifikácia
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