Chladnička kombinovaná s mrazákem
SCE818D3FS

Regulace teploty pro celkovou ochranu potravin
Regulace teploty pomocí technologie ColdSense. Snímače chladu monitorují
teplotu v chladničce a v místnosti a okamžitě reagují, aby upravily přesnou
teplotu. O 40 % rychlejší zchladnutí a méně teplotních výkyvů. Vaše potraviny
jsou udržovány v nejlepším stavu, čerstvé, šťavnaté a plné vůní.

Specifikace a benefity
Technologie ColdSense udržuje čerstvost vašich
potravin
Automatická regulace teploty pomocí ColdSense. Při
každém otevření a zavření dveří chladničky snímače
chladu zareagují tak, aby navrátily vnitřní teplotu zpět
na normální hodnoty. Chrání tak vaše oblíbené
potraviny před skokovými teplotními změnami, zatímco
zachovávají nejjemnější přírodní vůně a

LowFrost pro snadné a méně časté odmrazování
Účinná chladnička s mrazničkou s pokročilou
technologií LowFrost, která minimalizuje tvorbu
námrazy a usnadňuje odmrazování díky skrytým
chladicím okruhům.

Kontrolujte funkce a teplotu pomocí elektronického
ovládání
Elektronické ovládání vám umožňuje provádět přesné
úpravy teploty a dalších skladovacích funkcí. Tato
účinná chladnička s mrazničkou vám také nabízí
okamžitou zpětnou vazbu vašich úprav na digitálním
ovládacím panelu.

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 192 (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
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, 1 Flexi polička, sklo s obrubou vpředu a
vzadu.
• Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné
• Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka, průhledný plast
• Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře, průhledný plast
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 548 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
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Technická specifikace
Vlastnosti
Barva
Počet kompresorů
Příkon (W)
Ovládání
Odmrazování mrazničky
Energie
Značka
Model
Instalace produktu
Kategorie výrobku
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)
Šířka balení (mm)

Performance
Bílá
1 + ventil
140
P10
Ruční
Energy supply
AEG
SCE818D3FS
Vestavěný spotřebič
Chladnička s mrazničkou
192
0
72
Statická low frost
Rozměry
1772
548
549
1780
560
550
1840
590

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)

600
56
Other technical data
7332543737215
925 500 031
D
193
72
B
35
11.5
SN-N-ST-T
175
4.5

