
RDB72721AX Chladnička kombinovaná s mrazákem

Šetřete energii s úspornou třídou A++

Řídíte se při výběru také energetickými štítky? Tato
chladnička s mrazničkou spadá do energetické třídy
A++. Rozdíl je zřejmý: spotřebiče třídy A++ jsou o 21
% energeticky úspornější než zástupci třídy A+.

Dveře mrazničky s úpravou proti otiskům prstů

Tyto dveře mrazničky z nerezové oceli mají profesionální vzhled, jsou opatřeny
vrstvou proti otiskům prstů a dokonale se začlení do každé moderní kuchyně.

Využijte maximálně prostoru vaší kuchyně

Tento spotřebič má díky optimalizovanému designu
větší vnitřní kapacitu, ale nevyžaduje více vnějšího
prostoru.

Další benefity
Robustní police vyrobené z bezpečnostního skla bez potíží unesou i těžší
předměty

•

Speciální design s oblými rohy pro účinnější čištění•

Specifikace

Design zaoblených dveří•
Čistá kapacita mrazáku : 50 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 209 (l)•
Velmi tichá: jen 40 dB•
Automatické odmrazování•
Osvětlení chladničky: LED žárovka•
Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Poličky mrazáku: 1, Drátěné•
Šuplíky chladničky: 1 plná šířka ,
průhledný plast

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1590 x 545 x 604

•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Barva : Stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům•
Počet kompresorů : 1•
Příkon (W) : 110•
Ovládání : Mechanické•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : RDB72721AX•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kategorie výrobku : Chladnička s mrazničkou•
Energetická třída : A++•
Spotřeba el.energie (W/h) : 0.496•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 197•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 209•
Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0•
Čistý objem mrazáku (l) : 50•
Technologie zchlazování : Statická•
Akumulační doba (h) : 20•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 3•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 1590•
Šířka (mm) : 545•
Hloubka (mm) : 604•
Výška balení (mm) : 1630•
Šířka balení (mm) : 595•
Hloubka balení (mm) : 665•
Čistá hmotnost (kg) : 44.55•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543518555•
Kód produktu (PNC) : 920 241 150•
Barva : Stříbrná + nerezová dvířka s úpravou proti otiskům prstů•
Barva : Silver+Stainless Steel Door with Antifingerprint•

Popis výrobku

Volně stojící
kombinovaná
chladnička; 209l / 50l;
rozměry (mm): 1590 x
545 x 604; en.třída: A++;
ovládání: mechanické;
roční spotřeba energie
(kWh): 220; hlučnost: 40
dB; barva: nerez s
ochranou proti otiskům
prstů


