RCB736E5MX Chladnička kombinovaná s mrazákem
Kvalita potravin je chráněna vynikajícím 360°
chlazením
Zajistěte, aby si jídlo udrželo optimální kvalitu déle s
360° chlazením. Chladnička používá cirkulační systém
k neustálému pohybu chlazeného vzduchu do všech
koutů, přičemž zachovává texturu, živiny a příchutě.
Interiér z nerezové oceli snadněji obnovuje
360° chlazení a cirkulace vzduchu pro špičkovou
ochranu potravin
Chladnička s technologií 360° chlazení je určena k
ochraně a uchování potravin po delší dobu. Otvory pro
cirkulaci vzduchu zajišťují konzistentní chlazení v
každém rohu a rychlý návrat k optimální teplotě po
otevření dveří. Užijte si své oblíbené jídlo déle a

Přizpůsobitelné každé chuti, s CustomFlex®
Mít na dosah všechny čerstvé přísady je klíčem k
přípravě čerstvých a chutných pokrmů. S
CustomFlex® můžete organizovat úložný prostor vaší
chladničky podle vašich představ. Koše přenastavíte
rychle a snadno pro maximalizaci úložného prostoru.

Další benefity
• Vyhrazená zásuvka Extra Chill s nízkou teplotou pro vaše maso a sýry.
• Čisté linie a kvalitní materiály pro harmonický vzhled.
• Užijte si deset let klidné mysli se zárukou 10 let na motor.

Specifikace

Technické specifikace

• Čistá kapacita mrazáku : 94 (l)
•Čistá kapacita chladničky : 244 (l)
•Čistá kapacita nulové zóny 0°C: 22 l
•Hlučnost: 42 dB
•Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost
•Automatické odmrazování
•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
•Elektronická kontrola teploty na LCD
displeji. Displej je umístěn na dveřích
chladničky.
•Oddělené ovládání mrazící a chladící
části
•Osvětlení chladničky: Interní LED, Po
straně
•Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s lištou
•Zásuvky mrazáku: 2 - plná šířka, 1
poloviční hloubka , průhledný plast
•Šuplíky chladničky: 1 plná šířka , Metal
trim
•Speciální přihrádky chladničky: Extra
Chill
•Umístění dveřních zámků: R
&reversible by technical service

• Vlastnosti : Performance
•Barva : Šedá a nerezové dveře s ochranou proti otiskům
•Počet kompresorů : 1
•Příkon (W) : 162
•Ovládání : Elektronické dotykové
•Odmrazování mrazničky : Automatické
•Energie : Energy supply
•Značka : AEG
•Model : RCB736E5MX
•Instalace : Volně stojící spotřebič
•Kategorie výrobku : Chladnička s mrazničkou
•Energetická třída : A++
•Spotřeba el.energie (W/h) : 1.175
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 274
•Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 244
•Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0
•Čistý objem mrazáku (l) : 94
•Technologie zchlazování : No Frost
•Akumulační doba (h) : 18
•Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 8
•Klimatická třída : SN-N-ST-T
•Hlučnost (dB(A)) : 42
•Rozměry a instalace : Rozměry
•Výška (mm) : 2010
•Šířka (mm) : 595
•Hloubka (mm) : 650
•Výška balení (mm) : 2066
•Šířka balení (mm) : 664
•Hloubka balení (mm) : 728
•Čistá hmotnost (kg) : 73.5
•Ostatní : Other technical data
•EAN kód produktu : 7332543729753
•Kód produktu (PNC) : 925 993 280
•Barva : Šedá + nerezová dvířka s úpravou proti otiskům prstů
•Barva : Grey+Stainless Steel Door with Antifingerprint

Popis výrobku

