
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.

Dveře, které se vždy samy zavřou
Otevřené dveře chladničky či mrazničky způsobují plýtvání energií a 
nežádoucí nárůst vnitřní teploty. Dveře chladniček AEG jsou navrženy tak, aby 
se automaticky zavřely vždy, když je necháte nedovřené. Jemně, tiše a 
precizně.

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.

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.

Technologie ColdSense udržuje čerstvost vašich 
potravin
Automatická regulace teploty pomocí ColdSense. Při 
každém otevření a zavření dveří chladničky snímače 
chladu zareagují tak, aby navrátily vnitřní teplotu zpět 
na normální hodnoty. Chrání tak vaše oblíbené 
potraviny před skokovými teplotními změnami, zatímco 
zachovávají nejjemnější přírodní vůně a

Systém CustomFlex® se přizpůsobí každé chuti
Uchování svěžesti všech vašich ingrediencí je klíčem k chutným pokrmům. S 
přihrádkami CustomFlex® můžete organizovat úložný prostor vaší chladničky 
podle vašich představ. Přihrádky přenastavíte rychle a snadno pro 
maximalizaci úložného prostoru. Chladnička, která se přizpůsobí vaší chuti.

Specifikace a benefity

• Pro kompletní vestavbu, montáž pevných dveří.
• Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 187 (l)
• Tichá: jen 34 dB
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého zmrazení
• Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení potravin
• Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé zmrazení 
• Funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti 
zabraňuje vytváření plísní a pachů
• 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): 1769 x 556 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.) 259
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Třída energetické účinnosti D
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 34

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

15

Klimatická třída SN-N-ST-T
Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 1769x556x549
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 LowFrost
Odmrazování mrazničky Ruční
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 187/72

Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Emisní třída hluku šířeného vzduchem B
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
EAN kód produktu 7332543737314
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 175
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 4.1

Technická specifikace

Vestavná chladnička kombinovaná s mrazákem dole LowFrost

SCE818D3LC

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRE170DE00002.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/asset/94ec74b8-7caf-40e0-8e9f-a1733a30f3f1/E4RM3Q/8f102d97-ef3c-4df2-bf9b-f3c5351b85a5/ORIGINAL/8f102d97-ef3c-4df2-bf9b-f3c5351b85a5.pdf

