
Desetiletá záruka na motor
Díky desetileté záruce (po registraci na aeg.cz) na invertorový motor 
(kompresor) můžete být zcela bez obav. Záruka se vztahuje na všechny škody 
způsobené běžným provozem.

Nechte vaši kuchyň vyniknout s řadou DesignLine
Elegantní, moderní design této chladničky je podpořen kvalitními materiály. 
Pro stejnorodou, moderní kuchyň.

Flexibilní ukládání s přihrádkami CustomFlex®
Mít na dosah všechny čerstvé přísady je klíčem k 
přípravě čerstvých a chutných pokrmů. S CustomFlex® 
můžete organizovat úložný prostor dvířek vaší 
chladničky podle vašich představ. Koše přenastavíte 
rychle a snadno pro maximalizaci úložného prostoru. 
Chladnička, která se přizpůsobí vám.

Zásuvka Extra Chill. Pro vždy čerstvé potraviny.
Zpomalte znehodnocování vašich oblíbených sýrů a 
uzenin tím, že je uložíte do zásuvky Extra Chill. Zóna 
udržuje nižší teplotu než zbytek lednice.

360° chlazení a cirkulace vzduchu pro špičkovou 
ochranu potravin
Chladnička s technologií 360° chlazení je určena k 
ochraně a uchování potravin po delší dobu. Otvory pro 
cirkulaci vzduchu zajišťují konzistentní chlazení v 
každém rohu a rychlý návrat k optimální teplotě po 
otevření dveří. Užijte si své oblíbené jídlo déle a 
vyhazujte méně.

Kvalita potravin je chráněna vynikajícím 360° chlazením
Zajistěte, aby si jídlo udrželo optimální kvalitu déle s 360° chlazením. 
Chladnička používá cirkulační systém k neustálému pohybu chlazeného 
vzduchu do všech koutů, přičemž zachovává texturu, živiny a příchutě. Interiér 
z nerezové oceli snadněji obnovuje nastavenou teplotu po každém otevření 
dveří.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazáku : 94 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 208 (l)
• Čistá kapacita nulové zóny 0°C: 22 l
• Velmi tichá: jen 39 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• 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
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: Interní LED, Po straně
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1860 x 595 x 650
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Celkový objem (lit.) 330
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 200
Třída energetické účinnosti D
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 39

Akumulační doba - doba po kterou se 
při výpadku provozu udrží dostatečně 
nízká teplota aby nedošlo k tání (h)

10

Mrazící výkon (kg/24h) 8
Klimatická třída SN-N-ST-T
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1860x595x650
Ovládání Vestel Door
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 208/94
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 215/104

Barva Šedá a nerezové dveře s ochranou 
proti otiskům

Osvětlení chladničky Interní LED, Po straně
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Typ držadla Pocket
Délka kabelu (m) 2.5
Napájecí napětí (V) 220-240
Příkon (W) 197
EAN kód produktu 7332543728787

Technická specifikace
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