
Horní dotykové elektronické ovládání  nabízí přesnou kontrolu funkcí
Přesné nastavení teploty a snadný přístup k funkcím chladničky s mrazničkou, 
díky přehlednému displeji horního dotykového elektronického ovládání.

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.

TwinTech® No Frost – potraviny zůstávají 
hydratované a šťavnaté
Již žádné manuální odmrazování díky  TwinTech® No 
Frost. Duální chladicí systém navíc udržuje potraviny v 
chladničce o 60 % hydratovanější, než u systému s 
jedním výparníkem.* Tím, že chladnička nečerpá suchý 
vzduch z mrazničky, udržuje ideální vlhkost a chrání 
potraviny před vysycháním.*

Dynamic Air pro rovnoměrné chlazení na každé 
polici
Technologie DynamicAir udržuje konstantní proudění 
vzduchu, které zajišťuje stabilní teplotu v celé 
chladničce. Každá police je rovnoměrně chlazená a tím 
nedochází k množení bakterií a potraviny vydrží déle 
čestvé. 

GreenZone pomáhá udržovat výživové hodnoty 
ovoce a zeleniny 
GreenZone je ideální úložná zásuvka, která eliminuje 
přebytečnou vlhkost a zároveň zachovává  její 
správnou úroveň  pro vaši zeleninu. Díky správné 
úrovni vlhkosti se zachová až 95 % vitamínů i po 11 
dnech.*

Zachovává živiny déle, udržuje každé sousto zdravé
Chladnička s mrazničkou 7000 GreenZone má utěsněnou zásuvku, kde je 
vlhkost udržována na vyvážené úrovni, řízením míry kondenzace, což pomáhá 
předcházet zkažení potravin. Správnou úrovní vlhkosti se tak zachovává až 95 
% vitamínů.*

Specifikace a benefity

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 62 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 194 (l)
• Extrémně tichá: jen  dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého zmrazení
• 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
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 546 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550

Vestavná chladnička kombinovaná s mrazákem dole NoFrost

SCE818E8TS

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF210PA00001.jpg


Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Celkový objem (lit.) 256
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Třída energetické účinnosti E
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 34

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

9.5

Klimatická třída SN-N-ST-T
Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1772x546x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Ovládání Touch electronic control
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 194/62

Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Emisní třída hluku šířeného vzduchem B
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 120
EAN kód produktu 7332543816576
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 216
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 7

Technická specifikace
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