
RMB66111NX Combi Side

Plná kontrola nad nastavením pouhým dotykem
prstu
Tento LCD displej s pokročilým dotykovým ovládáním
vám umožní převzít plnou kontrolu nad skladovacími
podmínkami vašich potravin. Ovládání je tak citlivé, že
lze vše přesně nastavit pouhým letmým dotykem
prstu, zatímco všechny informace lze číst letmým

Profesionální chod díky pokročilé technologii

Tento dávkovač pro svůj efektivní chod využívá profesionálních technologií.
Pomocí ovládacího panelu zvolte dávkování vody či ledu a pak stačí stisknout
páčku.

Přímý přístup, který šetří energii

Výklopná dvířka domácího baru vám umožňují přístup
k vašim studeným nápojům bez otevírání celých dveří
chladničky, čímž zabraňují úniku studeného vzduchu
a šetří energii.

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

•

Vnitřní LED displej poskytuje pokročilé dotykové ovládání•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 179 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 359 (l)•
Hlučnost: 44 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení
potravin

•

Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé
zmrazení

•

Zvukový a vizuální alarm vysoké
teploty

•

Osvětlení mrazáku: LED•
Osvětlení chladničky: Interní LED•
Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s rámem

•

Poličky mrazáku: 3, Široké, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 2 - plná šířka ,
průhledný plast

•

Šuplíky chladničky: 2 plná šířka , extra
vysoké, průhledný plast

•

Umístění dveřních zámků: Vlevo i
vpravo

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1780 x 912 x 738

•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Barva : Šedá s nerezovým vzhledem a ochranou proti otiskům•
Počet kompresorů : 1•
Příkon (W) : 280•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : RMB66111NX•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kategorie výrobku : Chladnička s mrazničkou•
Energetická třída : A+•
Spotřeba el.energie (W/h) : 1.225•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 447•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 359•
Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0•
Čistý objem mrazáku (l) : 179•
Technologie zchlazování : No Frost•
Akumulační doba (h) : 4•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 13•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 44•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 1780•
Šířka (mm) : 912•
Hloubka (mm) : 738•
Výška balení (mm) : 1840•
Šířka balení (mm) : 970•
Hloubka balení (mm) : 767•
Čistá hmotnost (kg) : 109•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543527427•
Kód produktu (PNC) : 925 993 178•
Barva : Šedá + nerezový vzhled s úpravou proti otiskům prstů•
Barva : Grey+Stainless Steel Look with Antifingerprint•

Popis výrobku


