A+ Kyl-frys NoFrost
RMB954F9VX

Kyl eller frys. Det är upp till dig.
9000 MultiSwitch har ett praktiskt fack som du kan ställa in på mellan -18 och
7 °C. Så oavsett om ingredienserna behöver kylas eller frysas har det
flexibiliteten att förvara dem under ideala förhållanden.

Produktfördelar
Alltid under kontroll. Tack vare My AEG Kitchen-appen
Styr ditt kylskåp från telefonen med My AEG Kitchen-appen. Få fullständig
översikt över kylskåpets prestanda. Allt från meddelanden om att dörren är
öppen till underhållstips får kylen att fungera som bäst.

Anpassningsbart efter dina behov ‒ CustomFlex®
Alla dina färska matvaror är enkla att nå så att du kan
skapa underbara rätter. Med CustomFlex® kan du
organisera kylskåpet precis som du vill. Flytta om fack
snabbt och enkelt för att maximera förvaringsutrymmet.
Kylskåpet som kan anpassas efter dina behov.

Ultimat kylning som förhindrar uttorkning. TwinTech® No Frost.
TwinTech® No Frost kyl-frys skyddar smakerna i alla ingredienser. Avancerad
teknik kombinerar två kylsystem för kyl och frys som är överlägsen No Frostsystem av standardmodell. Frys utan frost. Kylskåpets fuktighet hålls på en
optimal nivå, vilket resulterar i 60 % mindre förlust av livsmedlens massa samt
att ingredienserna

Avancerad bevaring av näringsämnen. Med UltraFresh+
UltraFresh+ bevarar färg- och näringsämnen i färsk frukt och grönt. Den
förslutna grönsakslådan med aktivt membran bevarar optimal luftfuktighet och
eliminerar överflödig kondens. Ett specialfilter motverkar tidig oxidering. De
färgrika grönsakerna bevaras 40 %bättre. För grönsaker fulla av näring.
Stabila temperaturer med MultiFlow
MultiFlow skyddar kvaliteten på livsmedlen genom att upprätthålla stabil
temperatur och luftfuktighet i hela kylen. Flera luftkanaler möjliggör en aktiv
cirkulation av kall luft som når varje hörn.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1782 x 913 x 746
• Vattendispenser i dörren
• Funktionen Fast Freeze
• CoolMatic - snabbkylning
• Larm vid hög temperatur
• Speciallåda:UltraFresh
• Praktisk flaskhylla i dörren
• Kylskåpshyllor: 1 Fullbred + 1 Flexi-hylla, Härdat glas med list fram -och
baktill, Ja
• Fryslådor: 1 Maxi Drawer with divider + 1 Slide Drawer, 1 drawer (door)
_French door
• Små grönsakslådor kyl: 2, Transparent plast
• Ljudnivå: endast 42 dB
• CustomFlex™
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Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Dörrhängning
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Klimatklass
Min. omgivande temperatur, °C
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning, kWh per år
Total förvaringsvolym kyl, liter. Netto
Förvaringsvolym frys, liter
Antal kompressorer
Avfrostning
Antal termostater
Fläkt
Snabbkylning
Styrning av infrysningsautomatik
Typ av kontrollpanel
Placering kontrollpanel
Ljudnivå, dB(A)
Infrysningskapacitet, kg/dygn
Säkerhet vid strömavbrott, h
Köldmedium
EAN-kod
ProductTitle

1782x913x746
Höger och vänster
2.5
220-240
SN-N-ST-T
10
A+
448
363
178
1
NoFrost
3
Multiflow
Ja
Touch
Touch
På dörren, Utvändigt
42
10
14
R600a
9315540414066
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Färg

Silver m rostfri dörr och AntiFingerPrint

