
AHB92631LW Truhlicová mraznička

Energetická třída A+++ – o 48 % energeticky
úspornější než spotřebiče třídy A+
Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji
pomocí této truhlicové mrazničky třídy A+++.
Spotřebiče třídy A+++ jsou o 48 % energeticky
úspornější než spotřebiče třídy 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
Kondenzátor HighEfficiency pro náročnější podmínky•

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

Specifikace

Způsob ovládání: Mechanické•
Vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř
mrazáku pro snadné otevírání

•

Technologie Low frost proti namrzání.•
Vizuální varovný signál pro vysokou
teplotu.

•

Vnitřní osvětlení•
Vybavení koši: 3 drátěné stříbrné•
Nožičky / kolečka: Kolečka•
Skrytý štítový kondenzátor - úspora
místa

•

Odtokový systém pro odmrazování•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 868
x 1336 x 668

•

Technické specifikace

Design : Design•
Barva : Bílá•
Hrubý objem mrazáku (l) : 264•
Čistý objem mrazáku (l) : 257•
Chladivo : R600a•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : AHB92631LW•
Kategorie výrobku : Truhlicový mrazák•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Příkon (W) : 60•
Energetická třída : A+++•
Energetická třída podle EU : No•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 131•
Technologie zchlazování : Statická•
Akumulační doba (h) : 55•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 20•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 44•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 868•
Šířka (mm) : 1336•
Hloubka (mm) : 668•
Čistá hmotnost (kg) : 56.59•
Výška balení (mm) : 900•
Šířka balení (mm) : 1375•
Hloubka balení (mm) : 755•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543519620•
Kód produktu (PNC) : 920 595 164•
Barva : Bílá•
Barva : White•

Popis výrobku

Truhlicová mraznička,
en. třída: A+++; čistý
objem (l): 257;
LowFrost; rozměry
(mm): 868 x 1336 x 668;
hlučnost dB(A): 44;
barva: bílá


