
SCE81831LC Combi Bottom

Ovládejte nastavení chladničky s mrazničkou
pouhým dotykem
Užívejte si plnou kontrolu nad uskladněním a
čerstvostí vašich potravin. Udělujte chladničce s
mrazničkou pokyny pouhým přejetím prstu. Perfektní
přehled o aktuálním nastavení vám zajistí přehledný
dotykový displej.

Vždy dokonalé nastavení pro chladničku i
mrazničku
Díky oddělenému ovládání chladicího a mrazicího
oddílu budete mít perfektní kontrolu nad vašimi
potravinami. Teploty můžete nastavovat v souladu s
vašimi aktuálními potřebami a libovolně je měnit,
kdykoliv bude třeba.

More Benefits :
Technologie Static LowFrost zajistí snadnější a rychlejší odmrazování•

Dveře s automatickým zavíráním spolehlivě zabrání plýtvání energií•

Vnitřní LED displej poskytuje pokročilé dotykové ovládání•

Features :

Pro kompletní vestavbu, montáž
pevných dveří.

•

Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 186 (l)•
Extrémně tichá: jen 0 dB•
Automatické odmrazování•
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

•

Výstražný vizuální a zvukový signál
otevřených dveří

•

Elektronická kontrola teploty s LCD
displejem

•

Možnost odděleného ovládání prostoru
mrazničky i chladničky díky technologii
dvou termostatů

•

Osvětlení chladničky: 1, Interní LED,
Po straně, With rise-on effect

•

Poličky chladničky: 3 Full Width +
1Flexi shelf , sklo s obrubou vpředu a
vzadu.

•

Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka ,
průhledný plast

•

Technical Specs :

Barva : Bílá•
Počet kompresorů : 1 + ventil•
Příkon (W) : 140•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : SCE81831LC•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Kategorie výrobku : Chladnička s mrazničkou•
Energetická třída : A+++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 151•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 186•
Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0•
Čistý objem mrazáku (l) : 72•
Technologie zchlazování : Static low frost•
Akumulační doba (h) : 24•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 12•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 34•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 1769•
Šířka (mm) : 556•
Hloubka (mm) : 549•
Vestavná výška (mm) : 1780•
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 560•
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550•
Výška balení (mm) : 1840•
Šířka balení (mm) : 605•
Hloubka balení (mm) : 600•
Čistá hmotnost (kg) : 60•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543508716•
Kód produktu (PNC) : 925 511 024•
Barva : Bílá•

Product Description :

AEG925 511 024
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