
RKB638E4MX Chladnička

Prispôsobí sa každej chuti

Kľúč k chutným jedlám sú svieže ingrediencie. So
systémom CustomFlex® si môžete zorganizovať
úložný priestor chladničky podľa svojich predstáv.
Odnímateľné priehradky sa dajú ľahko a rýchlo
premiestniť a umožnia vám vyťažiť maximum z
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Stabilná teplota s technológiou MultiFlow

Technológia MultiFlow chráni kvalitu potravín tým, že
udržiava stabilnú teplotu a vlhkosť vo vnútri celej
chladničky. Zabezpečuje aktívny obeh studeného
vzduchu, ktorý sa tak dostane do každého kúta a ku
každej potravine.

Ďalšie benefity
Samostatná zásuvka Extra Chill s nízkou teplotou je ideálna pre mäso, ryby a
syry

•

Čisté línie a minimalistický dizajn dotvárajú pôsobivý vzhľad.•

Užite si desať rokov bez starostí s predĺženou zárukou na motor.•

Špecifikácia

Čistá kapacita nulovej zóny: 22 l•
Čistý objem chladiaceho priestoru: 358
l

•

Veľmi tichá: len 39 dB•
Automatické odmrazovanie
chladiaceho priestoru

•

Funkcia Coolmatic na rýchle
vychladenie čerstvých potravín

•

Elektronické ovládanie teploty s LED
indikátormi

•

Poličky chladničky: 4 plnej šírky ,
sklenené s lištou

•

Zásobník na vajíčka: 2 pre 8 vajíčok•
Zásuvky chladničky: 2 plnej šírky•
Osvetlenie chladničky: vrchný panel
LED

•

Farba/dizajn chladničky: sivá +
antikorové dvere s úpravou proti
odtlačkov prstov

•

Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné•
Nožičky: nastaviteľné nožičky•
Rozmery: 1860 x 595 x 650 mm•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Hrubý objem chladničky (l) : 404•
Pánty dvierok : vpravo - zameniteľné•
Hlavná farba : sivá + antikorové dvere s úpravou proti odtlačkov
prstov

•

Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : RKB638E4MX•
Druh výrobku : Chladnička•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Energetická trieda : A++•
Ročná spotreba energie (kWh) : 132•
Čistý objem chladničky (l) : 358•
Mraziaci priestor : nie je•
Čistý objem 0°C zóny : 22•
Klimatická trieda : SN-N-ST-T•
Úroveň hluku (dB(A)) : 40•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 1860•
Šírka (mm) : 595•
Hĺbka (mm) : 650•
Čistá hmotnosť (kg) : 64•
Výška balenia (mm) : 1916•
Šírka balenia (mm) : 664•
Hĺbka balenia (mm) : 728•
Ostatné : Ostatné•
Farba : Sivá a nerezové dvierka s úpravou proti odtlačkom•
Čiarový kód EAN : 7332543742035•
Kód produktu : 923 421 141•
Farba : Grey+Stainless Steel Door with Antifingerprint•

Popis výrobku


