
RCB53426TX Combi Bottom

MEGŐRÍZVE A TERMÉSZET FRISSESÉGÉT.

Egy pompás ételhez kifogástalan, friss hozzávalók
kellenek. A Twintech rendszernek köszönhetően
alapanyagai optimális hőmérséklet- és páratartalom
szinten vannak tárolva, így a gyümölcs és zöldség
hosszabb ideig ropogós és friss marad, megőrízve

Minden polcon egyenletes hűtés

Az AEG DynamicAir technológiája folyamatos
légáramlást biztosít, így a hűtőszekrény belső terében
tökéletesen egyenletes hőmérséklet garantálható.
Egyenletes hűtés, minden polcon. Minden szegletben.
Nincs többé meleg zóna. Az alapanyagok frissessége

A++ minősítés – 21%-kal hatékonyabb
energiafelhasználás, mint az A+ besorolás
Az EU független energiabesorolási rendszere a
háztartási készülékeket energiahatékonyságuk szerint
osztályozza – ennek alapján ez a hűtő-fagyasztó A++
minősítést érdemelt ki. A különbség egyértelmű:
fagyasztószekrények esetében az A++ minősítés

More Benefits :

A belső LED-lámpa tökéletesen bevilágít minden sarkot•

Palacktartó az üvegek helytakarékos tárolásához•

Features :

Fagyasztó nettó űrtartalma: 91 l•
Hűtőtér nettó űrtartalma: 220 l•
Zajszint: 43 dB•
Automatikus leolvasztás a
fagyasztóban

•

Automatikus leolvasztás a hűtőben•
Ventilátoros hűtés: azonos hőmérséklet
a hűtőtér minden szintjén

•

COOLMATIC funkció - nagy
mennyiségű étel gyors lehűtésére

•

FROSTMATIC funkció - nagy
mennyiségű élelmiszer gyors
fagyasztáshoz

•

Elektronikus hőmérséklet vezérlés
ajtóra szerelt LCD kijelzővel

•

Elektronikus hőmérséklet vezérlés•
Hűtőtér világítás: LED, oldalt•
Hűtő polcok: 3 teljes szélességű ,
üvegpolc szegéllyel

•

Fagyasztó polcok: 2, üveg•
Fagyasztó fiókok: 2 széles + 1 keskeny
fiók , átlátszó műanyag

•

Hűtő fiókok: 2 db normál , átlátszó
műanyag

•

Palacktartó polc•
Ajtónyitás: jobbra, szerviz által
megfordítható

•

Állítható lábak•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : RCB53426TX•
Szín : ezüst oldalak+inox ajtó•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 239•
Zajszint (dBA) : 43•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : ajtó•
Vezérlés : érintőkapcsoló•
Hűtőtér technológia : dinamikus hűtés•
Fagyasztótér technológia : No Frost (jegesedésmentes)•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 220•
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 91•
0C zóna űrtartalma (l) : 0•
Ventilátor : Van•
Világítás : LED, oldalt•
Gyorsfagyasztás : igen, auto visszaállítással•
Széles zöldségtároló fiók : -•
Keskeny zöldségtároló fiók : 2 db normál•
Fagyasztórekeszek száma : 2 széles + 1 keskeny fiók•
Nettó súly (kg) : 67.1•
 Magasság (mm) : 1845•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 647•

Product Description :


