
Nechte vaši kuchyň vyniknout s mrazničkou řady DesignLine
Elegantní, moderní design, umocněný plochými dveřmi a kvalitními materiály, 
to vše dělá z této mrazničky dokonalého pomocníka do každé moderní 
kuchyně.

LED osvětlení pro dokonalý přehled
Vnitřní LED osvětlení vydává diskrétní, měkké světlo, 
které rovnoměrně ozáří celý vnitřní prostor. LED 
žárovky jsou navíc menší a energeticky úspornější než 
standardní žárovky – představují tak efektivnější volbu.

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.

Udržujte vaši mrazničku bez námrazy díky 
technologii No Frost
No Frost znamená, že odmrazování není třeba. V 
mrazničce se netvoří námraza, a vy si tak můžete být 
jisti jejím maximálním výkonem.

Navždy bez námrazy s No Frost
Technologie No Frost brání tvorbě námrazy v mrazničce. Výkon není nikdy 
ovlivněn a vaše potraviny jsou uchovávány co nejlépe.

Specifikace a benefity

• Nerezové dveře
• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 280 (l)
• Elektronické ovládání s LED indikátory
• Umístění dveřních pantů: Vlevo, zaměnitelné
• Poličky mrazáku: 5 - plná šířka, průhledný plast 
• Počet přihrádek s odklápěcími dvířky: 2, Průhledný plast
• Funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování
• Osvětlení mrazáku: Top Panel. LED
• Visuální varovná indikace otevřených dveří
• Funkce rychlého zmrazení
• Hladina hluku: pouze 42 dB
• Nožky : Nastavitelné, Přední, Zadní pevné válečky
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1860 x 595 x 650

Volně stojící šuplíková mraznička NoFrost
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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.) 279.9

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

15

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

Emisní třída hluku šířeného vzduchem D
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 42

Celkový objem (lit.) 279
Třída energetické účinnosti E
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1860x595x650
Frekvence (Hz) 50
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Napájecí napětí (V) 220-240
Požad. jištění (A) 10
Příkon (W) 183

Ovládání Elektronická kontrola
Technologie zchlazování NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Výška (mm) 1860
Šířka (mm) 595
Hloubka (mm) 650
Hrubý objem mrazáku (l) 307
Čistá hmotnost (kg) 68
Zavěšení dvířek Vlevo, zaměnitelné
Zásuvky mrazáku - počet 5 - plná šířka
Odklápěcí dvířka mrazáku 2, Průhledný plast
Osvětlení mrazničky Top Panel. LED
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543740963
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 248
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 14

Technická specifikace
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