
LED osvetlenie osvetlí každý roh
Vnútorné LED osvetlenie poskytuje diskrétne, jemné svetlo, ktoré rovnomerne 
osvetľuje celý priestor. Navyše sú LED žiarovky menšie a úspornejšie než 
štandardné žiarovky – vhodnejšie riešenie.

Priestranná zásuvka po celej šírke na dlhú zeleninu s nezvyčajným 
tvarom
Zásuvka na zeleninu po celej šírke navrhnutá na skladovanie všetkého, čo 
kúpite – dokonca aj dlhšia zelenina s nezvyčajným tvarom sa teraz 
jednoducho zmestí. Od uhoriek po zeler, do tejto priehradky sa jednoducho 
zmestí úplne všetko.

Päťročné záručné krytie, maximálna bezstarostnosť 
Vďaka päťročné záruke (po registrácii na aeg.sk) na 
motor (kompresor) môžete byť úplne bez obáv. Záruka 
sa vzťahuje na všetky škody spôsobené bežnou 
prevádzkou.

Spravujte funkcie a teplotu s elektronickým 
ovládaním
Elektronické ovládanie umožňuje presne nastaviť 
teplotu a iné funkcie uskladnenia. Táto úsporná 
chladnička s mrazničkou vám tiež poskytuje okamžitú 
spätnú väzbu o vašich úpravách na digitálnom 
ovládacom paneli.

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.

Menšia tvorba námrazy. Odmrazujte menej často 
Chladnička s mrazničkou využíva technológiu LowFrost na minimalizovanie 
tvorby námrazy pomocou skrytých chladiacich obvodov, ktoré uľahčujú a 
minimalizujú odmrazovanie

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 41 l
• Čistý objem chladničky: 201 l
• Veľmi tichá: len 40 dB
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Elektronické ovládanie teploty
• Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné LED
• Poličky chladničky: 3 plnej šírky, sklenené s lištou
• Poličky mrazničky: 1, sklenené
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky, priehľadný plast
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné
• Rozmery:
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Vlastnosti Vlastnosti

Hlavná farba strieborná + antikorový vzhľad s 
úpravou proti odtlačkom prstov

Počet kompresorov 1
Príkon (W) 110
Ovládanie elektronické
Odmrazovanie mrazničky manuálne
Energia Energia
Značka AEG
Model RDB428E1AX
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Druh výrobku Kombinovaná chladnička
Energetická trieda A++
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.46
Ročná spotreba energie (kWh) 181
Čistý objem chladničky (l) 201
Čistý objem 0°C zóny 0
Čistý objem mrazničky (l) 41
Chladiaca technológia mrazničky Statická
Akumulačná doba (h) 19
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 2
Klimatická trieda SN-N-ST
Úroveň hluku (dB(A)) 40
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1610

Šírka (mm) 550
Hĺbka (mm) 547
Výška balenia (mm) 1658
Šírka balenia (mm) 580
Hĺbka balenia (mm) 567
Čistá hmotnosť (kg) 47
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543738434
Kód produktu 925 992 236

Farba Strieborná + nerezový vzhľad 
s úpravou proti odtlačkom

Farba Silver+Stainless Steel Look with 
Antifingerprint

Technická špecifikácia
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