
Stabilní teploty s MultiFlow
MultiFlow chrání kvalitu potravin tím, že udržuje stabilní teplotu a vlhkost v celé 
chladničce. Vícero vzduchových kanálů umožňuje aktivní oběh studeného 
vzduchu, který dosáhne do všech koutů.

Nejpokročilejší koncepce uchovávání živin. Se zásuvkou UltraFresh+
Zachovejte se zásuvkou UltraFresh+ živiny, chuť a barvu čerstvých potravin. 
Uzavřená zásuvka na zeleninu s aktivní membránou udržuje optimální vlhkost 
a eliminuje nadbytečnou kondenzaci. Speciální filtr brání předčasné oxidaci. 
Barevná zelenina je uchovávána o 40 % kvalitněji. Pro zeleninu plnou živin.

Flexibilní ukládání s přihrádkami CustomFlex®
Mít na dosah všechny čerstvé přísady je klíčem k 
přípravě čerstvých a chutných pokrmů. S CustomFlex® 
můžete organizovat úložný prostor dvířek vaší 
chladničky podle vašich představ. Koše přenastavíte 
rychle a snadno pro maximalizaci úložného prostoru. 
Chladnička, která se přizpůsobí vám.

Ochrana potravin s technologií TwinTech® No Frost 
TwinTech® No Frost chladnička s mrazničkou chrání 
chuť potravin. Vyspělá technologie kombinuje dva 
oddělené chladicí systémy. Díky tomu se v mrazničce 
netvoří námraza a v chladničce je udržována optimální 
vlhkost. Výsledkem je o 60 % menší ztráta vody a 
potraviny tak zůstanou déle šťavnaté a

Vždy pod kontrolou. S aplikací My AEG Kitchen
Ovládejte nyní svou chladničku pomocí aplikace My 
AEG Kitchen App ve vašem mobilním telefonu. Získejte 
ucelený přehled o výkonu vaší chladničky. Od 
upozornění na otevřené dveře až po tipy na údržbu, 
které vám pomohou zachovat nejvyšší výkon vaší 
chladničky.

Zchladit nebo zmrazit. Je to na vás.
Chladnička MultiSwitch má zásuvku s regulovatelnou teplotou, kde můžete 
nezávisle nastavit teplotu od -18 °C do 7 °C. Variabilně lze nastavit chlazení 
nebo mražení potravin tak, abyste docílili ideálních podmínek pro jejich 
uchování.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazáku : 239 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 378 (l)
• Hlučnost: 42 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Výdejník chlazené vody přímo na dveřích spotřebiče
• Funkce rychlého zmrazení
• Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení potravin
• Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Osvětlení mrazáku: LED
• Osvětlení chladničky: Internal LED on side and celing
• Speciální držák pro stabilní uložení lahví v dveřní přihrádce
• Umístění dveřních zámků: Right & Left
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1782 x 913 x 746
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Celkový objem (lit.) 617
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Třída energetické účinnosti F
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 42

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

14

Klimatická třída SN-N-ST-T
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1782x913x746
Ovládání Elektronické dotykové

Barva Stříbrná a dveře nerez ocel s 
ochranou proti otiskům

Osvětlení chladničky Internal LED on side and celing
Zavěšení dvířek Right & Left
Technologie zchlazování NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 378/239

Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 3
Emisní třída hluku šířeného vzduchem D
Typ držadla Integrated Horizontal
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Napájecí napětí (V) 220-240
EAN kód produktu 9315540414066
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 412
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 11

Technická specifikace
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