
LED osvětlení dosáhne do každého koutu
Vnitřní LED osvětlení vytváří diskrétní a příjemné světlo, které rovnoměrně 
osvětlí celý prostor spotřebiče. Navíc jsou LED svítidla menší a energeticky 
úspornější než běžné žárovky, a proto jsou ekologičtější.  

Rychlé zmrazení čerstvých potravin díky funkci Frostmatic
Funkce Frostmatic zapíná maximální mrazicí výkon, abyste mohli čerstvé 
potraviny co nejrychleji zmrazit. Mraznička se poté vrátí do normálního 
nastavení.

Pětiletá záruka na motor
Díky pětileté záruce (po registraci na aeg.cz) na motor 
(kompresor) můžete být zcela bez obav. Záruka se 
vztahuje na všechny škody způsobené bežným 
provozem.

Spravujte funkce a teplotu pomocí elektronického ovládání
Elektronické ovládání vám umožní provádět přesné úpravy teploty a dalších 
skladovacích funkcí. Tato účinná truhlicová mraznička vám také nabízí 
okamžitou zpětnou vazbu vašich úprav na digitálním ovládacím panelu.

S LowFrost odmrazujete zřídka a jednodušeji
Efektivní truhlicová mraznička s vyspělou technologií 
LowFrost využívá skryté chladicí okruhy a tím 
minimalizuje tvorbu námrazy. Nemusíte odmrazovat tak 
často, a navíc je odmrazování jednodušší. 

Méně námrazy. Odmrazujte méně často 
Truhlicová mraznička 6000 využívá technologii Low Frost k minimalizování 
tvorby námrazy pomocí skrytých chladicích okruhů, které usnadňují 
odmrazování, takže nemusíte tak často odmrazovat. 

Specifikace a benefity

• Kontrolní panel s LCD.
• Způsob ovládání: Elektronická kontrola
• Technologie Low frost proti namrzání.
• Zvukové a vizuální upozornění při vysoké teplotě
• Vnitřní osvětlení
• Vybavení koši: 1 drátěný bílý
• Nožičky / kolečka: 2 nožičky a 2 kolečka
• Skrytý štítový kondenzátor - úspora místa
• Odtokový systém pro odmrazování
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 845 x 905 x 545

Truhlicová mraznička statická 198 l
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Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 42

Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 198.2

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

24

Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Celkový objem (lit.) 198
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Klimatická třída SN-N-ST-T
Třída energetické účinnosti E
Emisní třída hluku šířeného vzduchem D
Rozměry (mm) 845x905x545
Technologie zchlazování statická
Ovládání Elektronická kontrola
Hrubý objem mrazáku (l) 198
Výška (mm) 845
Šířka (mm) 905
Hloubka (mm) 545

Délka přívodního kabelu (m) 2
Napájecí napětí (V) 220-240
Příkon (W) 90
Frekvence (Hz) 50
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543721719
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 200
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 11

Technická specifikace

Truhlicová mraznička statická 198 l

AHB520E1LW

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBFZ200DE00003.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/asset/60d86b74-3268-480d-9201-6dc66fe2147d/E4RM3Q/3c8c0172-8dec-4825-b3f9-d201f8c93e95/ORIGINAL/3c8c0172-8dec-4825-b3f9-d201f8c93e95.pdf

