
RCB73821TY Combi Bottom

PRECÍZIÓS HŰTÉS A RENDKÍVŰLI
EREDMÉNYEKHEZ.
Ahhoz, hogy a marhahús-szelet mélyvörössége és a
rákfarok édes frissessége megmaradjon, hogy az ízes
cikórialevél roppanva törjön el, alapvető fontosságú
ezen ételek precíz kezelése és fagyasztása. Az AEG
hűtőszekrények két darab nulla fokos - Zero Degree -
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Fém hátlap

A fém hátlapnak köszönhetően a belső hőmérséklet gyorsan normalizálódik
ajtónyitás után.

More Benefits :
MEGŐRIZVE A TERMÉSZET FRISSESÉGÉT.•

MultiFlow technológia a tökéletesen tárolt ételekért•

Letisztult design•

Features :

Fagyasztó nettó űrtartalma: 94 l•
Hűtőtér nettó űrtartalma: 244 l•
0°C-os zóna nettó űrtartalma: 0 l•
Zajszint: 45 dB•
Automatikus leolvasztás a
fagyasztóban

•

Automatikus leolvasztás a hűtőben•
VAKÁCIÓ funkció: 14 fokon tartja a
hűtőteret hosszabb távollét esetén, így
megakadályozza a szag és
penészképződést és alacsonyan tartja
az energiafogyasztást

•

Dual Control rendszer: külön
vezérelhető hűtő és fagyasztótér

•

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

•

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

•

Hűtő fiókok: 1 db széles , átlátszó
műanyag

•

Ajtónyitás: jobbra, szerviz által
megfordítható

•

Állítható lábak•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : RCB73821TY•
Szín : sötétszürke•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 274•
Zajszint (dBA) : 45•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Minimális környezeti működési hőmérséklet : 10•
Vezérlőegység helye : ajtó, elöl középen•
Vezérlés : érintőkapcsoló•
Hűtőtér technológia : statikus•
Fagyasztótér technológia : No Frost (jegesedésmentes)•
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) : 244•
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) : 94•
0C zóna űrtartalma (l) : 22•
Ventilátor : MultiFlow légkeringtetés•
Világítás : LED, oldalt•
Gyorsfagyasztás : nincs•
Széles zöldségtároló fiók : 1 db széles•
Keskeny zöldségtároló fiók : -•
Fagyasztórekeszek száma : 2 széles + 1 keskeny fiók•
Nettó súly (kg) : 73.5•
 Magasság (mm) : 2010•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 650•

Product Description :


