
Prémiový design. Pro prémiové kuchyně.
Elegantní a moderní design této chladničky dodá vaší kuchyni moderní vzhled. 
Prvotřídní, minimalistický design plochých dveří a kvalita materiálů učiní z této 
chladničky skvost vaší kuchyně.

Záruka 10 let na motor
Desetiletá záruka na motor (po registraci na webu AEG) přinese maximální 
klid vaší mysli. Záruka kryje poškození, ke kterému by mohlo dojít při běžném 
provozu.

Stabilní teploty s technologií MultiFlow
Technologie MultiFlow chrání kvalitu potravin tím, že 
udržuje stabilní teplotu a vlhkost uvnitř celé chladničky. 
Umožňuje aktivní oběh studeného vzduchu, který 
dosáhne do všech koutů.

Zásuvka Extra Chill. Pro maximální čerstvost.
Speciální zásuvka Extra Chill je ideální pro uchování 
maximální čerstvosti vašeho masa, ryb a sýrů. Zóna 
udržuje nižší teplotu než zbytek chladničky díky aktivní 
cirkulaci studeného vzduchu.

Systém CustomFlex® se přizpůsobí každé chuti
Udržení svěžesti všech vašich ingrediencí je klíčem k 
chutným pokrmům. Se systémem CustomFlex® 
můžete organizovat úložný prostor vaší chladničky 
podle svých představ. Vyjímatelné přihrádky 
přenastavíte snadno a rychle pro maximalizaci 
úložného prostoru. Chladnička, která se přizpůsobí vaší 
chuti.

Přizpůsobí se každé chuti
Udržení svěžesti všech vašich ingrediencí je klíčem k chutným pokrmům. Se 
systémem CustomFlex® můžete organizovat úložný prostor vaší chladničky 
podle svých představ. Vyjímatelné přihrádky přenastavíte snadno a rychle pro 
maximalizaci úložného prostoru. Chladnička, která se přizpůsobí vaší chuti.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita chladné "chill" zóny: 22
• Čistá kapacita chladícího prostoru: 358 (l)
• Velmi tichá: 39 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Funkce Coolmatic zajišťuje rychlé zchlazení čerstvých potravin
• Elektronická kontrola teploty s LED indikátory.
• Poličky chladničky: 4 plná šířka, Skleněné s lištou
• Držák vajec: 2 na 8 vajíček
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka
• Osvětlení chladničky: Vrchní panel LED
• Barva / design chladničky: Šedá a nerezové dveře s ochranou proti otiskům
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nožky: Nastavitelné
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1860 x 595 x 650
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Roční spotřeba energie (kWh/rok) 121
Celkový objem (lit.) 389
Klimatická třída SN-N-ST-T
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Třída energetické účinnosti E
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 40

Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1860x595x650
Ovládání Vestel Top
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 404
Osvětlení chladničky Vrchní panel LED
Hloubka (mm) 650
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 1860
Šířka (mm) 595
Čistá hmotnost (kg) 64
EAN kód produktu 7332543742035
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