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

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

LowFrost pro snadné a méně časté odmrazování
Účinná chladnička s mrazničkou s pokročilou 
technologií LowFrost, která minimalizuje tvorbu 
námrazy a usnadňuje odmrazování díky skrytým 
chladicím okruhům.

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.

ColdSense – chrání jídlo pomocí rychlého zchlazení
Díky funkci ColdSense se chladnička s mrazničkou 
vrací po otevření dvířek a přidání jídla na správnou 
teplotu o 40 % rychleji než standardní chladničky. 
Rychlé zchlazení pomáhá eliminovat teplotní šoky, 
kažení potravin a také snižovat množství vyhozeného 
jídla až o 20 %.*

Rychlejší zchlazení. Méně odpadu
Chladnička s mrazničkou 5000 ColdSense se po otevření dvířek a přidání jídla 
vrací na správnou teplotu o 40 % rychleji než standardní chladničky. Rychlé 
zchlazení pomáhá eliminovat teplotní šoky, kažení potravin a také snižovat 
množství vyhozeného jídla až o 20 %.*

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazáku : 41 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 203 (l)
• Velmi tichá: jen 40 dB
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Elektronická kontrola teploty
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1610 x 550 x 547
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 38

Celkový objem (lit.) 244
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Třída energetické účinnosti E
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 40

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

12

Klimatická třída SN-N-ST
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1610x550x547
Ovládání Elektronická kontrola
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování statická
Odmrazování mrazničky Ruční
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 203/41
Odmrazování chladničky Automatické

Počet termostatů 1
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Typ držadla Pocket
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Požad. jištění (A) 10
Napájecí napětí (V) 230
Příkon (W) 110
EAN kód produktu 7332543738441
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 178
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 2.7

Technická specifikace
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