
Záruka 10 let na motor
Desetiletá záruka na motor (po registraci na webu AEG) přinese maximální 
klid vaší mysli. Záruka kryje poškození, ke kterému by mohlo dojít při běžném 
provozu.

Rychlootevírací dveře. Přístup s minimální 
námahou
Snadný přístup do mrazničky díky systému rychlého 
otevírání dveří. Mraznička aktivně podporuje úsilí při 
otevírání prostřednictvím systému, který tlačí dveře 
směrem ven, když je stisknuto madlo.

Dokonale čerstvé potraviny díky funkci Frostmatic
Po vložení čerstvých potravin do mrazničky spustí 
funkce Frostmatic maximální mrazicí výkon, aby se 
potraviny zmrazily co nejrychleji, a nepřišly tak o 
čerstvý vzhled a chuť. Poté se mraznička vrátí ke 
standardnímu nastavení.

Skladujte mnoho potravin najednou. S OptiSpace.
Tato prostorná volně stojící mraznička je ideální pro 
rodinný život. Poskytuje dostatek místa mezi policemi a 
všechny boxy mrazničky se dají vyjmout. Pro vynikající 
a pohodlné skladování.

Uložte toho hodně najednou
Mraznička 5000 OptiSpace nabízí spoustu úložných možností s velkým 
prostorem mezi policemi. Všechny mrazicí boxy lze snadno vyjmout a znovu 
vložit pro snadné a pohodlné skladování.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 194 (l)
• Elektronické ovládání s LED indikátory
• Odmrazování mrazáku: manuální
• Umístění dveřních pantů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Poličky mrazáku: 3 - plná šířka, 1 poloviční hloubka, průhledný plast 
• Počet přihrádek s odklápěcími dvířky: 2, Průhledný plast
• Funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování
• Vizuální a akustický signál vysoké teploty
• Funkce rychlého zmrazení s automatickým návratem k normálu
• Velmi tichý: pouze 39 dB
• Škrabka na led přiložena
• Nožky : Nastavitelné, Zadní pevné válečky
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1550 x 595 x 635
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Klimatická třída SN-N-ST-T
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 214

Akumulační doba - doba po kterou se 
při výpadku provozu udrží dostatečně 
nízká teplota aby nedošlo k tání (h)

16

Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 39

Celkový objem (lit.) 214
Třída energetické účinnosti E
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1550x595x635
Frekvence (Hz) 50
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230
Ovládání Elektronická kontrola
Technologie zchlazování statická

Odmrazování mrazničky Ruční
Výška (mm) 1550
Šířka (mm) 595
Hloubka (mm) 635
Hrubý objem mrazáku (l) 224
Čistá hmotnost (kg) 55.1
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Zásuvky mrazáku - počet 3 - plná šířka, 1 poloviční hloubka
Odklápěcí dvířka mrazáku 2, Průhledný plast
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543828401
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 205
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 13.4

Technická specifikace
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