
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.   

Dvere, ktoré sa vždy samy zatvoria
Ak zostanú chladničky či mrazničky otvorené, dochádza k nežiaducemu 
zvyšovaniu teploty a plytvaniu energiou. Dvere chladničiek AEG sú preto 
navrhnuté tak, aby sa automaticky zatvorili, pokiaľ ich omylom necháte 
nedovreté. Jemne, ticho a precízne.

LowFrost – ľahké odmrazovanie, a nie tak často
Výkonná chladnička s mrazničkou s pokročilou 
technológiou LowFrost, ktorá minimalizuje tvorbu 
námrazy a uľahčuje odmrazovanie vďaka skrytým 
chladiacim okruhom.

Elektronické ovládanie Dual Touch. Presné 
nastavenie jednoduchým dotykom
Prevezmite plnú kontrolu nad všetkými funkciami 
chladničky pomocou elektronického ovládania Dual 
Touch. Panel a LED displej ponúka jednoduchý prístup 
k nastaveniu teploty a ďalším funkciám. Pre jedinečné 
uchovávanie potravín.

Technológia ColdSense udržuje čerstvosť vašich 
potravín
Automatická regulácia teploty pomocou ColdSense. Pri 
každom otvorení a zatvorení dverí chladničky 
zareagujú snímače chladu tak, že upravia vnútornú 
teplotu na pôvodné hodnoty. Uložené potraviny sú tak 
chránené pred náhlymi výkyvmi teplôt a tým zostanú 
dlhšie v skvelej kondícii.

Aktívna regulácia teploty ColdSense chráni vaše potraviny
ColdSense reaguje rýchlo na akékoľvek zmeny teploty. Snímače chladu 
okamžite zaznamenajú zmeny v prostredí a o 40 % rýchlejšie upravia teplotu 
chladničky na optimálne hodnoty. Potraviny tak nie sú vystavené vysokým 
výkyvom teplôt a vy si môžete užiť ich čerstvosť po dlhšiu dobu.

Špecifikácie a benefity

• Plne integrovateľná s inštaláciou dvere-na-dvere
• Čistý objem mrazničky: 72 l
• Čistý objem chladničky: 186 l
• Extrémne tichá: len 34 dB
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Funkcia rýchleho zmrazovania
• 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
• Vizuálny a zvukový výstražný signál pri otvorených dverách
• Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti
• Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné LED, bočné, With rise-on effect
• Poličky chladničky: 3 plnej šírky + 1 flexibilná, sklenené plnej šírky s prednou 
a zadnou lištou
• Poličky mrazničky: 2, plnej šírky, sklenené
• Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky, priehľadné plastové
• Zásuvky chladničky: 2 polovičnej šírky, priehľadný plast
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Rozmery:
• Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm): 1780 x 560 x 550

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
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Vlastnosti Vlastnosti
Hlavná farba biela
Počet kompresorov 1 + ventil
Príkon (W) 140
Ovládanie Elektronické dotykové
Odmrazovanie mrazničky manuálne
Energia Energia
Značka AEG
Model SCE818D3LC
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Druh výrobku Kombinovaná chladnička
Energetická trieda A+++
Ročná spotreba energie (kWh) 150
Čistý objem chladničky (l) 186
Čistý objem 0°C zóny 0
Čistý objem mrazničky (l) 72
Chladiaca technológia mrazničky Statická nízkonámrazová
Akumulačná doba (h) 23
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 12
Klimatická trieda SN-N-ST-T
Úroveň hluku (dB(A)) 34
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
Výška balenia (mm) 1840
Šírka balenia (mm) 605
Hĺbka balenia (mm) 600
Čistá hmotnosť (kg) 60
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543737314
Kód produktu 925 511 037
Farba Biela
Farba White

Technická špecifikácia
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