RKE532F2DW Chladnička
DynamicAir pro rovnoměrné chlazení
Technologie DynamicAir udržuje konstantní proudění vzduchu, které zajišťuje
stabilní teplotu v celé chladničce. Každá police je rovnoměrně chlazená a vaše
potraviny zůstávají déle čerstvé.

Rovnoměrné chlazení na každé polici. S
technologií DynamicAir
Technologie DynamicAir udržuje konstantní proudění
vzduchu, které zajišťuje stabilní teplotu v celé
chladničce. Každá police je rovnoměrně chlazená,
nedochází k množení bakterií a potraviny vydrží déle
čerstvé.

Spoustu místa s OptiSpace
Velký úložný prostor ledničky je ideální pro rodinný život. Mezi regály je
spoustu místa pro vynikající a pohodlné skladování.

Další benefity
• Ovládejte skladovací funkce pomocí elektronického ovládání.
• Police z bezpečnostního skla zajišťují stabilní, robustní úložný prostor.
• Absolutní přehled díky LED osvětlení

Specifikace

Technické specifikace

• Čistá kapacita chladícího prostoru: 314
(l)
•Velmi tichá: 39 dB
•Automatické odmrazování chladící
přihrádky
•Funkce Coolmatic zajišťuje rychlé
zchlazení čerstvých potravin
•Elektronická kontrola teploty s LED
indikátory.
•Větrák pro stejnou teplotu v celé
chladničce
•Vizuální varovný signál déle otevřených
dveří.
•Poličky chladničky: 4 plná šířka ,
Skleněné s lištou
•Speciální police pro chlazení lahví.
•Držák vajec: 1 na 6 vajíček
•Šuplíky chladničky:
•Osvětlení chladničky: Interní LED
•Barva / design chladničky: Bílá
•Umístění dveřních závěsů: Vpravo,
zaměnitelné doleva
•Nožky: Nastavitelné, Zadní pevné
válečky
•Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1550 x 595 x 635

• Vlastnosti : Performance
•Hrubý objem chladničky (l) : 318
•Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva
•Indikace vysoké teploty : Není
•Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 0
•Barva : Bílá
•Energie : Energy supply
•Značka : AEG
•Model : RKE532F2DW
•Kategorie výrobku : Chladnička
•Instalace : Volně stojící spotřebič
•Příkon (W) : 80
•Spotřeba el.energie (W/h) : 0.301
•Energetická třída : A+
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 139
•Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 314
•Oddíl označen hvězdičkami : •Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0
•Klimatická třída : SN-N-ST-T
•Hlučnost (dB(A)) : 39
•Rozměry a instalace : Rozměry
•Výška (mm) : 1550
•Šířka (mm) : 595
•Hloubka (mm) : 635
•Čistá hmotnost (kg) : 52.3
•Výška balení (mm) : 1590
•Šířka balení (mm) : 635
•Hloubka balení (mm) : 700
•Ostatní : Other technical data
•Barva : Bílá
•EAN kód produktu : 7332543722648
•Kód produktu (PNC) : 925 041 800
•Barva : White

Popis výrobku

