
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.

Nechajte vašu kuchyňu vyniknúť, s výnimočnou 
dizajnovou líniou chaldničiek AEG. 
Štíhly a moderný dizajn chladničky je umocnený 
kvalitnými materiálmi. Pre jednoliatu modernú kuchyňu.

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

Každý kút dokonale vychladený. S 360° chladením
Chladnička s 360° chladením s pokročilou cirkuláciou 
vzduchu. Špeciálne navrhnutý systém cirkuluje vzduch 
do každého rohu. Zadná časť zo skutočnej ušľachtilej 
ocele dodáva prémiový dizajn, pričom dochádza k 
rýchlejšiemu vychladeniu po otvorení dvierok. S istotou 
chráni bohatú textúru každej

Vychladí každý roh. Plná príchuť v každom súste
Čerstvosť surovín je chránená v každom rohu s 360° chladením. 
Celopriestorová cirkulácia vzduchu cirkuluje studený vzduch v každom rohu, 
cez účinné vetracie otvory. Inovatívna zadná časť zo skutočnej ušľachtilej 
ocele rýchlo obnoví teplotu po každom otvorení dvierok. Aby starostlivo 
nakúpené potraviny zostali chútné. 

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 94 l
• Čistý objem chladničky: 208 l
• Objem nulovej zóny 0°C: 22 l
• Veľmi tichá: len 45 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Funkcia Coolmatic na rýchle vychladenie čerstvých potravín
• Mraznička s funkciou Frostmatic na rýchle zmrazovanie
• Dovolenkový režim minimalizuje spotrebu energie počas dlhej neprítomnosti, 
zabraňuje tvorbe plesní a zápachu.
• Zvukový a svetelný varovný signál pri vysokej teplote
• Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti
• Osvetlenie chladničky: vnútorné LED, bočné
• Poličky chladničky: 2 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:

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
RCB732D5MX

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF190PA0000F.jpg


Vlastnosti Vlastnosti

Hlavná farba sivá + antikorové dvere s úpravou 
proti odtlačkov prstov

Počet kompresorov 1
Príkon (W) 197
Ovládanie Elektronické dotykové
Odmrazovanie mrazničky automatické
Energia Energia
Značka AEG
Model RCB732D5MX
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Druh výrobku Kombinovaná chladnička
Energetická trieda A+++
Denná spotreba el. energie (kWh) 1.175
Ročná spotreba energie (kWh) 175
Čistý objem chladničky (l) 208
Čistý objem 0°C zóny 0
Čistý objem mrazničky (l) 94
Chladiaca technológia mrazničky Beznámrazová
Akumulačná doba (h) 22
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 8
Klimatická trieda SN-N-ST-T
Úroveň hluku (dB(A)) 39
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1860

Šírka (mm) 595
Hĺbka (mm) 650
Výška balenia (mm) 1916
Šírka balenia (mm) 664
Hĺbka balenia (mm) 728
Čistá hmotnosť (kg) 69
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543728787
Kód produktu 925 993 274

Farba Sivá a nerezové dvierka s úpravou 
proti odtlačkom

Farba Grey+Stainless Steel Door with 
Antifingerprint

Technická špecifikácia

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
RCB732D5MX


