
AGB522F1AW Skriňová mraznička

Uskladnite veľa naraz

Mraznička série 3000 s technológiou OptiSpace ponúka ideálne skladovanie
pre rodinný život, s množstvom priestoru medzi policami. Môžete odpojiť
priehradku na zeleninu, chladiacu priehradku a mraziacu priehradku pre
prvotriedne a pohodlné uskladnenie.

Skladujte veľa naraz. S OptiSpace.

Veľká voľnestojaca mraznička je ideálna pre rodinný život. S veľkým priestorom
medzi policami, boxy mrazničky sa dajú oddeliť. Pre vynikajúce a pohodlné
skladovanie

Spravujte funkcie a teplotu s elektronickým
ovládaním
Elektronické ovládanie umožňuje vykonávať presné
úpravy teploty a ďalších funkcií a zároveň poskytuje aj
okamžitú spätnú väzbu o vašich úpravách na
digitálnom ovládacom paneli.

Ďalšie benefity
Mraziaca zásuvka MaxiBox ponúka priestor na uloženie väčších potravín•

Rýchle zmrazenie potravín s funkciou Frostmatic•

Špecifikácia

Čistý objem mraziaceho priestoru: 194
l

•

Odmrazovanie mrazničky: manuálne•
Záves dverí: vpravo - zameniteľné•
Zásuvky mrazničky: 2 Full Width + 2
Maxi Drawers + 1 Half Depth ,
priehľadné plastové

•

Priehradky s príklopom: 1, priehládné
plastové

•

Funkcia Frostmatic na rýchle
zmrazovanie

•

Vizuálny a zvukový varovný signál pri
vysokej teplote

•

Rýchle zmrazovanie s automatickým
návratom do normálu

•

Veľmi tichá: len 40 dB•
Škrabka na ľad v príslušenstve•
Nožičky: nastaviteľné nožičky, zadné
pevné valčeky

•

Rozmery VxŠxH (mm): 1550 x 595 x
635

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Hlavná farba : biela•
Chladivo : R600a•
Hrubý objem mrazničky (l) : 224•
Čistý objem mrazničky (l) : 194•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 1550•
Šírka (mm) : 595•
Hĺbka (mm) : 635•
Čistá hmotnosť (kg) : 55.1•
Šírka balenia (mm) : 635•
Hĺbka balenia (mm) : 700•
Výška balenia (mm) : 1590•
Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : AGB522F1AW•
Druh výrobku : Mraznička•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Denná spotreba el. energie (kWh) : 0.712•
Príkon (W) : 160•
Energetická trieda : A+•
Ročná spotreba energie (kWh) : 245•
Chladiaca technológia mrazničky : Statická•
Akumulačná doba (h) : 17•
Kapacita zmrazovania (kg/24h) : 22•
Klimatická trieda : SN-N-ST-T•
Úroveň hluku (dB(A)) : 40•
Ostatné : Ostatné•
Farba : Biela•
Čiarový kód EAN : 7332543720675•
Kód produktu : 925 041 182•
Farba : White•

Popis výrobku


