
RKE73924MX Refrigerator

Mindennek megvan a megfelelő helye — amit Ön szab meg!

Alakítson ki teljesen egyéni belső teret a CustomFlex™ tárolási rendszer
használatával. Ez az egyedülállóan praktikus hűtőtér-beosztási rendszer
lehetővé teszi az egyedi méretű polcok, dobozok és rekeszek szabad
elrendezését, így biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt a több száz
lehetséges mintázat közül.

Válassza el a zöldségeket és gyümölcsöket

A zöldségtároló rekeszben elkülönítheti a zöldségeket és gyümölcsöket
egymástól, hogy a puhább darabokban sem essen kár tárolás közben.

Optimális tárolás

Az egész hétre elegendő élelmiszerek tárolása nem egyszerű feladat, de a
szabadon variálható polcokkal és rekeszekkel ez többé nem lesz probléma.

More Benefits :
Tökéletesen friss étel az ellenőrzött tárolási feltételeknek köszönhetően•

Külön palacktartó állvány a biztonságos és hatékony üvegtároláshoz•

Belső LED-világítás•

Features :

Hűtőtér nettó űrtartalma: 358 l•
Nagyon csendes: csupán 40 dB•
Automatikus leolvasztás a hűtőtérben•
COOLMATIC funkció - nagy
mennyiségű étel gyors lehűtésére

•

Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSABVL10PC000008.png

•

Nyitott ajtó riasztás: hang és kijelzés•
Hűtő polcok: 5 teljes szélességű + 1
flexi polc , üvegpolc szegéllyel

•

Palacktartó polc•
Tojástartó: 1 db 8 tojásos•
Zöldségtároló fiók(ok): 3 db széles•
Hűtőtér világítás: a tetőn, LED•
Hűtő színe: ezüst oldalak+inox ajtó•
Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható•
Lábak, görgők: állítható lábak, hátsó fix
görgők

•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : RKE73924MX•
Szín : ezüst oldalak+inox ajtó•
Hűtőtér technológia : dinamikus hűtés•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 113•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Zajszint (dBA) : 40•
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) : 375•
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) : 0•
Vezérlés : érintőkapcsoló•
Vezérlőegység helye : ajtó mögött, top panel•
Lábak, görgők : állítható lábak, hátsó fix görgők•
Fogantyú típusa : AEG fém rúd fogantyú•
Ajtó : jobboldali és megfordítható•
Intenzív hűtés : Van•
Magas hőmérséklet-riasztás : nincs•
Ajtóriasztás : fényjelzés, hangjelzés•
Hűtőpolcok : 5 teljes szélességű + 1 flexi polc•
Hűtőpolcok típusa : üvegpolc szegéllyel•
Széles zöldségtároló fiók : 3 db széles•
Keskeny zöldségtároló fiók : -•
Nettó súly (kg) : 72•
 Magasság (mm) : 1850•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 647•

Product Description :


