SFB68821AF Kylskåp
Invändig LED-display med avancerade
touchkontroller
LED-displayen med avancerade touchkontroller ger
dig fullständig kontroll över livsmedelsförvaringen.
Med lätta tryckningar justerar du inställningarna,
medan information visas på den tydliga invändiga
LED-displayen.
Jämförelser visar att A++-klassen är 21 % mer
energisnål än A+-klassen
EU:s energmärkningssystem rangordnar
hushållsprodukter enligt energieffektivitet och denna
kyl har fått energimärkningen A++. Jämförelser visar
att A++ är 21 % mer energisnål än A+.

Klart och jämt ljus som lyser in i varje hörn i
kylskåpet
Lysdiodlamporna är det absolut senaste inom
belysningsteknologi och därför har vi installerat dem i
den här kylen. Den invändiga lysdiodbelysningen ger
ett klarare ljus som lyser jämt över hela utrymmet.
Dessutom är lysdioderna mindre men

Fler produktfördelar :
• Robusta hyllor i säkerhetsglas för förvaring av tunga varor
• Speciell design med rundade hörn för effektiv rengöring

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 873 x 556 x
549
•Nettovolym **** frysfack: 14 l
• 880 mm inbyggnadshöjd
•Frysfack: 4-stjärnigt
•Elektronisk styrning med LED
indikatorer
•Stor grönsakslåda: 1, fullbredd
•För helintegrering, med door-on-door
installation
•Extremt tyst: endast 36 dB

• Produktmått H x B x D, mm : 873x556x549
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 880x560x550
•Invändig färg : White
•Dörrhängning : Höger och omhängbar
•Sladdlängd, (ca) m : 2.4
•Spänning, V : 230-240
•Total effekt, W : 80
•Säkring, A : 10
•Klimatklass : SN-N-ST-T
•Min. omgivande temperatur, °C : 10
•Energieffektivitetsklass : A++
•Energiförbrukning, kWh per år : 148
•Total förvaringsvolym kyl, liter. Netto : 117
•Snabbkylning : •Fullbred låda: : 1, fullbredd
•Belysning, kyl : 1, Invändig, LED, På sidan, Stegrande
•Avfrostning, kyl : Automatisk
•Typ av kontrollpanel : Touch
•Placering kontrollpanel : Invändigt
•Färg : Vit
•Nettovikt, kg : 33
•Köldmedium : R600a
•EAN-kod : 7332543505098
•ProductTitle : AEG A++ Kyl

Produktbeskrivning :

SFB68821AF Kylskåp

