
Bezchybně zapadne do vaší kuchyně
Tato vinotéka má elegantní a funkční vzhled. Místo rukojeti se otevírá lehkým 
zatlačením. Je součástí designové řady kuchyňských spotřebičů AEG Mastery.

Skladujte až 18 láhví. I přes limitovaný prostor vaší 
kuchyně. 
V této kompaktní vinotéce můžete skladovat až 18 
lahví. Kompaktní design navíc dodá moderní nádech 
vaší kuchyni. 

Flexibilní uložení různých druhů lahví
Nezáleží na tom, jaký druh vína máte rádi. Díky 
většímu prostoru mezi poličkami můžete uschovat 
lahve vína různých tvarů a velikostí. 

Udržujte vaše víno při správné teplotě
S touto kompaktní vinotékou si můžete být jisti, že vaše 
láhve jsou skladovány přesně při požadované teplotě. 
Přímá regulace teploty umožňuje nastavit teplotu od 5 
do 20 stupňů.

Stylový a flexibilní prostor pro vaše vína
Tato kompaktní vinotéka se dokáže úplně přizpůsobit vašim přáním. S 
nastavitelnou teplotou od 5 do 20 °C a stylovým designem skvěle zapadne do 
vaší kuchyně.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita chladícího prostoru: 49 (l)
• Velmi tichá: 45 dB
• Poličky chladničky: 2 Wooden Full Width + 1 Plastic bottom basement Full 
Width, dřevěné
• Osvětlení chladničky: Interní LED
• Barva / design chladničky: Matně černá
• Umístění dveřních závěsů: Drop down
• Nožky: Nastavitelné
• 450 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455 x 595 x 566
• Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x 550
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Celkový objem (lit.) 49
Klimatická třída N-ST
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 38

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

Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 455x595x566
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 450x560x550
Ovládání Elektronické
Délka přívodního kabelu (m) 1.8
Zavěšení dvířek Drop down
Hrubý objem chladničky (l) 52
Osvětlení chladničky Interní LED
Hloubka (mm) 566
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 455
Šířka (mm) 595
Čistá hmotnost (kg) 28.6
EAN kód produktu 7332543740833
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 100

Technická specifikace
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