
LED osvětlení posvítí do všech koutů
Vnitřní LED osvětlení vydává diskrétní, měkké světlo, které rovnoměrně ozáří 
celý vnitřní prostor. LED žárovky jsou navíc menší a energeticky úspornější 
než standardní žárovky – představují tak udržitelnější volbu.

Elektronické ovládání Dual Touch. Přesné nastavení pouhým dotykem
Převezměte plnou kontrolu nad každou funkcí chladničky pomocí 
elektronického ovládání Dual Touch. Panel a LED displej nabízí snadný 
přístup k nastavení teploty a dalším funkcím. Využijte přesného nastavení pro 
jedinečné uchovávání potravin.

Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé 
polici
Technologie DynamicAir udržuje konstantní proudění 
vzduchu, které zajišťuje stabilní teplotu v celé 
chladničce. Každá police je rovnoměrně chlazená a tím 
nedochází k množení bakterií a potraviny vydrží déle 
čestvé. 

Desetiletá záruka na motor
Díky desetileté záruce (po registraci na aeg.cz) na 
invertorový motor (kompresor) můžete být zcela bez 
obav. Záruka se vztahuje na všechny škody způsobené 
běžným provozem.

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

Čerstvé a chutné potraviny s technologií TwinTech® NoFrost
Beznámrazová technologie TwinTech® chrání kvalitu potravin. Pokročilý 
duální systém chlazení, tzn. oddělený pro chladničku a mrazničku, je lepší než 
standardní beznámrazové systémy. Potraviny ztrácejí o 60 % méně své 
hmotnosti a optimální vlhkost v chladničce chrání ingredience před 
vysycháním. 

Specifikace a benefity

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 61 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 190 (l)
• Tichá: jen 36 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého zmrazení
• Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé zmrazení 
• Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 540 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Celkový objem (lit.) 251
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Třída energetické účinnosti E
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 36

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

9

Klimatická třída SN-N-ST-T
Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1772x540x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Ovládání Touch electronic control
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED, Po straně
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 190/61

Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
EAN kód produktu 7332543765829
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 214
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 5

Technická specifikace
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