
RCB63726OX Combi Bottom

Oddíl s nulovou zónou zajistí optimální podmínky
pro každou surovinu
K tomu, aby vaše potraviny zůstaly čerstvé, je třeba
zajistit optimální skladovací podmínky. Tato
chladnička obsahuje dva oddíly s nulovou zónou,
které vám umožní individuální nastavení vlhkosti a
teploty.

Perfektní čerstvost bez nutnosti odmrazování

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost
už není potřeba chladničku nikdy odmrazovat.
Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v
chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle
čerstvou chuť a vzhled.

Šetřete energii s úspornou třídou A++

Řídíte se při výběru také energetickými štítky? Tato chladnička s mrazničkou
spadá do energetické třídy A++. Rozdíl je zřejmý: vysoké spotřebiče třídy A++
jsou o 21 % energeticky úspornější než jejich protějšky třídy A+.

More Benefits :
Vnitřní LED displej poskytuje pokročilé dotykové ovládání•

Features :

Čistá kapacita mrazáku : 91 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 228 (l)•
Čistá kapacita nulové zóny 0°C: 0•
Hlučnost: 43 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení
potravin

•

Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé
zmrazení

•

Elektronická kontrola teploty na LCD
displeji. Displej je umístěn na dveřích
chladničky.

•

Elektronická kontrola teploty•
Osvětlení chladničky: Ve stropě, Interní
LED, With rise-on effect

•

Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Přihrádky se zónou 0°: 1•
Poličky mrazáku: 2, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 2 - plná šířka, 1
poloviční hloubka , průhledný plast

•

Speciální přihrádky chladničky: 1
zásuvka průhledná

•

Umístění dveřních zámků: R
&reversible by technical service

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
2005 x 595 x 647

•

Technical Specs :

Barva : Stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům•
Počet kompresorů : 1•
Příkon (W) : 130•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : RCB63726OX•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kategorie výrobku : Chladnička s mrazničkou•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 264•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 228•
Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0•
Čistý objem mrazáku (l) : 91•
Technologie zchlazování : No Frost•
Akumulační doba (h) : 18•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 4•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 43•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 2005•
Šířka (mm) : 595•
Hloubka (mm) : 647•
Výška balení (mm) : 2060•
Šířka balení (mm) : 635•
Hloubka balení (mm) : 700•
Čistá hmotnost (kg) : 78•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543536139•
Kód produktu (PNC) : 925 070 902•
Barva : Stříbrná + nerezová dvířka s úpravou proti otiskům prstů•

Product Description :

AEG925 070 902
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