SKE818E9ZC Chladnička
Nulová zóna LongFresh. Maximální péče o čerstvé potraviny
Speciální oddělená přihrádka LongFresh vytváří ty nejlepší podmínky pro
skladování čerstvých potravin. Díky konstantní teplotě 0 °C je ideální pro maso,
ryby, ovoce nebo zeleninu.

Dokonalá ochrana potravin v přihrádce LongFresh
Přihrádka LongFresh je ideální zónou pro uchování
čerstvých potravin. S konstantní teplotou 0 °C, která je
nižší než v prostoru chladničky, vytváří optimální
skladovací podmínky pro ryby, maso, ovoce nebo
zeleninu. Možnost regulace vlhkosti zároveň

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
• Filtr CleanAir chrání přirozenou vůni a chuť potravin.
• Absolutní přehled díky LED osvětlení
• Výstraha otevřených dveří vás upozorní, že dveře nejsou správně zavřené.

Specifikace

Technické specifikace

• Pro plnou integraci k montáži pevných
dveří.
•Čistá kapacita chladné "chill" zóny: 75
•Čistá kapacita chladícího prostoru: 200
(l)
•Velmi tichá: dB
•Automatické odmrazování chladící
přihrádky
•Funkce Coolmatic zajišťuje rychlé
zchlazení čerstvých potravin
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSABVL10PC000008.png
•Zvukový a světelný alarm déle
otevřených/nedovřených dveří
•Poličky chladničky: 3 plná šířka, 1 Flexi
polička , sklo s obrubou vpředu a
vzadu.
•Držák vajec: 2 na 6 vajíček
•Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
•Barva / design chladničky: Bílá
•Umístění dveřních závěsů: Vpravo,
zaměnitelné doleva
•1780 mm vestavná výška
•Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1769 x 556 x 549
•Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x
550

• Vlastnosti : Performance
•Hrubý objem chladničky (l) : 212
•Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva
•Indikace vysoké teploty : Není
•Barva : Bílá
•Energie : Energy supply
•Značka : AEG
•Model : SKE818E9ZC
•Kategorie výrobku : Chladnička
•Instalace : Vestavěný spotřebič
•Příkon (W) : 120
•Energetická třída : A++
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 126
•Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 200
•Oddíl označen hvězdičkami : •Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 75
•Klimatická třída : SN-N-ST
•Hlučnost (dB(A)) : 37
•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
•Čistá hmotnost (kg) : 60
•Výška balení (mm) : 1840
•Šířka balení (mm) : 605
•Hloubka balení (mm) : 600
•Ostatní : Other technical data
•Barva : Bílá
•EAN kód produktu : 7332543720415
•Kód produktu (PNC) : 923 586 024
•Barva : White

Popis výrobku
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