
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.

Prostorná zásuvka pro různé druhy zeleniny
Prostorná zásuvka na zeleninu pojme dlouhé i objemné 
kusy zeleniny. Snadno se do ní vejde veškerá čerstvá 
zelenina, od salátových okurek přes jarní cibulku až po 
celer.

Robustnější, stabilnější. S bezpečnostním sklem 
Pro optimální stabilitu a každodenní odolnost jsou 
všechny police vyrobeny z bezpečnostního skla – 
materiálu, který zajišťuje skvělou spolehlivost.

Spoustu místa s OptiSpace
Velký úložný prostor chladničky je ideální pro rodinný 
život. Mezi policemi je spoustu místa pro vynikající a 
pohodlné skladování.

Uložte spoustu potravin najednou
Chladnička 5000 OptiSpace nabízí spoustu úložných možností s velkým 
prostorem mezi policemi. Všechny zásuvky lze snadno vyjmout a znovu vložit, 
což umožňuje snadné a pohodlné ukládání potravin.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita chladícího prostoru: 132 (l)
• Velmi tichá: 38 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce
• Poličky chladničky: 2 plná šířka, Skleněné s lištou
• Držák vajec: 1 na 6 vajíček
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka
• Osvětlení chladničky: 1, Žárovka, Interní
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nožky: Nastavitelné, Přední
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 845 x 560 x 575

Chladnička s mrazicí přihrádkou statická
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Celkový objem (lit.) 134
Klimatická třída SN-N-ST-T
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Třída energetické účinnosti F
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 38

Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 845x560x575
Ovládání Mechanical control
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 137
Osvětlení chladničky 1, Žárovka, Interní
Hloubka (mm) 575
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 845
Šířka (mm) 560
Čistá hmotnost (kg) 28.5
EAN kód produktu 7332543740192

Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 114

Technická specifikace

Chladnička s mrazicí přihrádkou statická
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