
SKB58211AF Chladnička

Bytelné police z pevného skla

Police uvnitř této chladničky jsou vyrobeny z
robustního bezpečnostního skla, a proto na nich
můžete bez obav uchovávat i objemnější suroviny.

Zaoblený design usnadňuje čištění

Vnitřní prostor této chladničky je opatřen speciálními
zaoblené rohy, díky nimž je její čištění rychlejší,
snadnější a efektivnější.

Opravdová chuť mléčných výrobků

Skladováním mléčných výrobků ve speciálně
navržené přihrádce této chladničky snadno dosáhnete
toho, že budou déle čerstvé a zachovají si jemnou
chuť.

Specifikace

Pro plnou integraci k montáži pevných
dveří.

•

Čistá kapacita chladícího prostoru: 133
(l)

•

Extrémně tichá: 36 dB•
Automatické odmrazování chladící
přihrádky

•

Mechanické ovládání teploty•
Poličky chladničky: 3 plná šířka , sklo s
obrubou vpředu a vzadu.

•

Držák vajec: 1 na 6 vajíček•
Šuplíky chladničky:•
Osvětlení chladničky: LED žárovka•
Barva / design chladničky: Bílá•
Umístění dveřních závěsů: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nožky: Front adjustable rollers•
820 mm vestavná výška•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 815
x 596 x 550

•

Vestavné rozměry (mm): 820 x 600 x
550

•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Hrubý objem chladničky (l) : 136•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Indikace vysoké teploty : Není•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 0•
Barva : Bílá•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : SKB58211AF•
Kategorie výrobku : Chladnička•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Příkon (W) : 110•
Spotřeba el.energie (W/h) : 0.323•
Energetická třída : A+•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 118•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 133•
Oddíl označen hvězdičkami : -•
Objem oddílu mrazničky (l) : 0•
Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0•
Akumulační doba (h) : 0•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 0•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 36•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 815•
Šířka (mm) : 596•
Hloubka (mm) : 550•
Vestavná výška (mm) : 820•
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 600•
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 32.95•
Výška balení (mm) : 870•
Šířka balení (mm) : 630•
Hloubka balení (mm) : 620•
Ostatní : Other technical data•
Barva : Bílá•
EAN kód produktu : 7332543504527•

Popis výrobku
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