RKB638E4MX Chladnička
Přizpůsobí se každé chuti
Udržení svěžesti všech vašich ingrediencí je klíčem k
chutným pokrmům. Se systémem CustomFlex®
můžete organizovat úložný prostor vaší chladničky
podle svých představ. Vyjímatelné přihrádky
přenastavíte snadno a rychle pro maximalizaci

Systém CustomFlex® se přizpůsobí každé chuti
Udržení svěžesti všech vašich ingrediencí je klíčem k
chutným pokrmům. Se systémem CustomFlex®
můžete organizovat úložný prostor vaší chladničky
podle svých představ. Vyjímatelné přihrádky
přenastavíte snadno a rychle pro maximalizaci

Stabilní teploty s technologií MultiFlow
Technologie MultiFlow chrání kvalitu potravin tím, že
udržuje stabilní teplotu a vlhkost uvnitř celé
chladničky. Umožňuje aktivní oběh studeného
vzduchu, který dosáhne do všech koutů.

Další benefity
• Oddělená zásuvka Extra Chill s nízkou teplotou je ideální pro vaše maso, ryby
a sýry.
• Užijte si deset let klidné mysli s prodlouženou zárukou na motor.
• Čisté linie a minimalistický design pro harmonický vzhled.

Specifikace

Technické specifikace

• Čistá kapacita chladné "chill" zóny: 22
•Čistá kapacita chladícího prostoru: 358
(l)
•Velmi tichá: 39 dB
•Automatické odmrazování chladící
přihrádky
•Funkce Coolmatic zajišťuje rychlé
zchlazení čerstvých potravin
•Elektronická kontrola teploty s LED
indikátory.
•Poličky chladničky: 4 plná šířka ,
Skleněné s lištou
•Držák vajec: 2 na 8 vajíček
•Šuplíky chladničky:
•Osvětlení chladničky: Vrchní panel LED
•Barva / design chladničky: Šedá a
nerezové dveře s ochranou proti
otiskům
•Umístění dveřních závěsů: Vpravo,
zaměnitelné doleva
•Nožky: Nastavitelné
•Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1860 x 595 x 645

• Vlastnosti : Performance
•Hrubý objem chladničky (l) : 404
•Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva
•Indikace vysoké teploty : Není
•Barva : Šedá a nerezové dveře s ochranou proti otiskům
•Energie : Energy supply
•Značka : AEG
•Model : RKB638E4MX
•Kategorie výrobku : Chladnička
•Instalace : Volně stojící spotřebič
•Energetická třída : A++
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 132
•Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 358
•Oddíl označen hvězdičkami : •Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 22
•Klimatická třída : SN-N-ST-T
•Hlučnost (dB(A)) : 40
•Rozměry a instalace : Rozměry
•Výška (mm) : 1860
•Šířka (mm) : 595
•Hloubka (mm) : 645
•Čistá hmotnost (kg) : 64
•Výška balení (mm) : 1916
•Šířka balení (mm) : 664
•Hloubka balení (mm) : 728
•Ostatní : Other technical data
•Barva : Šedá + nerezová dvířka s úpravou proti otiskům prstů
•EAN kód produktu : 7332543742035
•Kód produktu (PNC) : 923 421 141
•Barva : Grey+Stainless Steel Door with Antifingerprint

Popis výrobku

