8000 A++ Kyl-frys NoFrost
SCE819E5TS

Nästa nivå av kylskåpskapacitet
MultiSpace 8000 kyl-frys från AEG har mer utrymme än standardkylar
eftersom det finns ytterligare förvaringsutrymme uppåt. Och med en insida
som går att justera enkelt är den här kylen den bästa för förvaring av olika
matvaror.

MultiSpace 8000 kyl-frys från AEG har mer utrymme än standardkylar
eftersom det finns ytterligare förvaringsutrymme uppåt. Och med en insida
som går att justera enkelt är den här kylen den bästa för förvaring av olika
matvaror.

Produktfördelar
Nästa nivå av kylskåpskapacitet - MultiSpace
MultiSpace-kylen från AEG har mer utrymme än standardkylar eftersom det
finns ytterligare förvaringsutrymme uppåt. Och med en insida som går att
justera enkelt är den här kylen den bästa för förvaring av olika matvaror.

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

Tio års lugn och ro
En garanti på inverterkompressorn på 10 år ger lugn och ro.
Elektronisk Dual Touch Control. Finjusteras med en knapptryckning
Styr varje funktion i kylskåpet med Electronic Dual Touch Control. På panelen
och LED-displayen har du full tillgång till temperatur och allmänna
inställningar. Ställ in allt med precision för bästa möjliga förvaring av livsmedel.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1884 x 548 x 549
• Separat styrning för frysen och kylen
• För helintegrering, installation med glidskenor
• Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylen
• Funktionen Fast Freeze
• CoolMatic - snabbkylning
• FrostMatic - snabbinfrysning
• Semesterfunktion
• Larm vid hög temperatur
• Ljus -och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur
• Kylskåpshyllor: 3 fullbreda, 1 Flexi-hylla, Härdat glas med list fram -och
baktill
• Speciallåda:Stor låda med teleskopskenor, Fully extandable
• Fryshyllor: 2, Fullbredd, Glas
• Fryslådor: 3, Transparent plast
• Extremt tyst: endast 36 dB
• CustomFlex™

8000 A++ Kyl-frys NoFrost
SCE819E5TS
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Dörrhängning
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Total effekt, W
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

1884x548x549
1894x560x550
Höger och omhängbar
2.4
230-240
140
SN-N-ST-T
10
A++
233
207
60
1 + ventil
NoFrost
2
DynamicAir med filter
CoolMatic
Ja, med automatisk återgång
Touch
I toppanelen
36
10
21
R600a
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