
AHB72221LW Truhlicová mraznička

A++ třída – o 21 % úspornější než energetická
třída A+
Uchovávejte vaše jídlo s větší úsporou energie –
používejte tuto mrazničku hodnocenou energetickou
třídou A++. Třída A++ je o 21 % energeticky
úspornější než třída A+.

Zkraťte narušení vašeho rozvrhu na minimum
pomocí rychlejšího, bezproblémového
Díky technologii LowFrost lze tuto truhlicovou
mrazničku odmrazit co nejrychleji a ještě snadněji. To
vám pomůže snížit narušení vašeho rozvrhu na
minimum.

Snadné opakované otevírání

Podtlakový uvolňovací ventil brání vzniku podtlaku
uvnitř truhlicové mrazničky a umožňuje její snadné
otevření i následná další otevření.

Další benefity
Dokonale čerstvé jídlo – přímo z vaší mrazničky•

Ocelový podstavec a silný plášť, který odolá vlhkosti a chladu•

Kondenzátor HighEfficiency pro náročnější podmínky•

Specifikace

Kontrolní panel se třemi světelnými
indikátory

•

Způsob ovládání: Elektro - mechanické•
Vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř
mrazáku pro snadné otevírání

•

Technologie Low frost proti namrzání.•
Zvukové a vizuální upozornění při
vysoké teplotě

•

Vnitřní osvětlení•
Vybavení koši: 2 drátěné stříbrné•
Nožičky / kolečka: Kolečka•
Uzamykatelné víko•
Skrytý štítový kondenzátor - úspora
místa

•

Odtokový systém pro odmrazování•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 868
x 1061 x 668

•

Technické specifikace

Design : Design•
Barva : Bílá•
Hrubý objem mrazáku (l) : 221•
Čistý objem mrazáku (l) : 216•
Chladivo : R600a•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : AHB72221LW•
Kategorie výrobku : Truhlicový mrazák•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Příkon (W) : 80•
Energetická třída : A++•
Energetická třída podle EU : No•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 180•
Technologie zchlazování : Statická•
Akumulační doba (h) : 48•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 21•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 46•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 868•
Šířka (mm) : 1061•
Hloubka (mm) : 668•
Čistá hmotnost (kg) : 46.73•
Výška balení (mm) : 900•
Šířka balení (mm) : 1090•
Hloubka balení (mm) : 755•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543519385•
Kód produktu (PNC) : 920 664 167•
Barva : Bílá•
Barva : White•

Popis výrobku

Truhlicová mraznička
LowFrost; rozměry
(mm): 868 x 1061 x 668;
en. třída: A++; čistý
objem (l): 216; hlučnost
dB(A): 46; barva: bílá


