AEG A+ Kyl-frys NoFrost
SCE81911TS

Optimal förvaring i ett perfekt integrerat kök
Tack vare sin optimerade design kan denna MaxiLoad kylfrys rymma 15% mer
än en vanlig inbyggd kylfrys, för både optimal förvaring och perfekt integration i
ditt kök.
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ditt kök.

Produktfördelar
BEVARA DEN NATURLIGA FRÄSCHÖREN.
En utsökt måltid börjar med färska, fina ingredienser.
Twintech-systemet gör att frukt och grönt förvaras vid
exakt rätt temperatur och luftfuktighet, så att deras
fräschör, krispighet och naturliga smak bevaras längre.

Exakt kontroll över förvaringsförhållanden
När du ändrar den här kylfrysens temperatur får du
omedelbar respons på den digitala elektroniska
kontrollpanelen, vilket möjliggör exakta justeringar.

Jämn kylning från topp till botten
DynamicAir-teknologi håller luftcirkulationen konstant
och temperaturen konstant i hela kylskåpet. Varje hylla
från topp till botten. Inga varma zoner och ingen
bakterietillväxt som förstör färska matvaror.

Klart och jämt ljus som lyser in i varje hörn i kylskåpet
LED är det senaste inom belysningsteknologi som vi byggt in i denna kyl-frys.
De små och energisnåla LED-lamporna ger en stark, jämn belysning i hela
utrymmet. Mer plats och lägre elräkning ingår i priset!

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1842 x 540 x 552
• Elektronisk styrning med LCD display
• 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
• Larm vid hög temperatur
• Kylskåpshyllor: 3 Fullbreda, 2 halvdjupa, Härdat glas med list fram -och
baktill
• Speciallåda:Stor låda med teleskopskenor
• Fryshyllor: 1, Fullbredd, Glas
• Fryslådor: 3, Transparent plast
• Mycket tyst: endast 39 dB
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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
Färg

1842x540x552
1850x560x560
Höger och omhängbar
2.4
230-240
140
SN-N-ST-T
10
A+
307
219
64
1 + ventil
NoFrost
2
DynamicAir
CoolMatic
Ja, med automatisk återgång
Elektronisk
Mitten fram
39
8
21
Vit

Köldmedium
EAN-kod
Invändig färg
ProductTitle

R600a
7332543508945
White
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