Chladnička kombinovaná s mrazákem
SCB819F8FS

Objem chladničky na nové úrovni
Vestavná chladnička s mrazničkou MultiSpace je ve své horní části opatřena
dalším úložným prostorem a nabízí tak větší objem než spotřebiče
standardního provedení. A díky upravitelnému vnitřku představuje tato
chladnička nejuniverzálnější způsob uchovávání potravin.

Specifikace a benefity
Objem chladničky na nové úrovni s MultiSpace
Chladnička s mrazničkou je ve své horní části opatřena
větším prostorem než standardní spotřebiče. Nabízí tak
vyšší kapacitu a úložný prostor než standardní
spotřebiče a spolu s přizpůsobitelným interiérem
představuje ideální volbu k uchovávání vašich potravin.

Elektronické ovládání Dual Touch. Přesné
nastavení pouhým dotykem
Převezměte plnou kontrolu nad každou funkcí
chladničky pomocí elektronického ovládání Dual Touch.
Panel a LED displej nabízí snadný přístup k nastavení
teploty a dalším funkcím. Využijte přesného nastavení
pro jedinečné uchovávání potravin.

LED osvětlení posvítí do všech koutů
Vnitřní LED osvětlení vydává diskrétní, měkké světlo,
které rovnoměrně ozáří celý vnitřní prostor. LED
žárovky jsou navíc menší a energeticky úspornější než
standardní žárovky – představují tak udržitelnější volbu.

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 213 (l)
• Extrémně tichá: jen 35 dB
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• 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
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
• Poličky chladničky: 4 plná šířka, sklo s obrubou vpředu a vzadu.
• Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné
• Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka, průhledný plast
• Speciální přihrádky chladničky: 1 zásuvka zpředu průhledná, Fully
extandable
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1884 x 548 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1894 x 560 x 550

Chladnička kombinovaná s mrazákem
SCB819F8FS
Technická specifikace
Vlastnosti
Barva
Počet kompresorů
Příkon (W)
Ovládání
Odmrazování mrazničky
Energie
Značka
Model
Instalace produktu
Kategorie výrobku
Spotřeba el.energie (W/h)
Čistá kapacita chladícího prostoru (l)
Čistá kapacita chladnější zóny (l)
Čistý objem mrazáku (l)
Technologie zchlazování
Rozměry a instalace
Výška (mm)
Šířka (mm)
Hloubka (mm)
Vestavná výška (mm)
Šířka otvoru pro vestavbu (mm)
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm)
Výška balení (mm)

Performance
Bílá
1 + ventil
110
P10
Ruční
Energy supply
AEG
SCB819F8FS
Vestavěný spotřebič
Chladnička s mrazničkou
0.666
213
0
72
Statická low frost
Rozměry
1884
548
549
1894
560
550
1950

Šířka balení (mm)
Hloubka balení (mm)
Čistá hmotnost (kg)
Ostatní
EAN kód produktu
Kód produktu (PNC)
Třída energetické účinnosti
Objem prostoru chladničky (l)
Objem prostoru označeného čtyřmi
hvězdičkami (lit.)
Emisní třída hluku šířeného vzduchem
Úroveň emisí hluku šířeného
vzduchem v dB(A) re 1pW
Akumulační doba - doba po kterou se
při výpadku provozu udrží dostatečně
nízká teplota aby nedošlo k tání (h)
Klimatická třída
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)
Mrazící výkon (kg/24h)

590
600
70
Other technical data
7332543760015
925 560 023
F
213
72
B
35
11.5
SN-N-ST-T
272
4.5

