Kyl med ventilerad kylning
KWE884520M

Elegant och flexibel förvaring av dina viner
Denna kompakta vinkyl har optimal design och flexibilitet. Den levereras med
temperaturinställning mellan 5 och 20 grader Celsius och matchar dina andra
köksmaskiner i AEG Compact-sortimentet.
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Produktfördelar
Vinet skall förvaras i rätt temperatur
Med denna vinkyl vet du att dina flaskor lagras vid exakt rätt temperatur. Med
den direkta temperaturregleringen kan du ställa in temperaturen mellan 5 och
20 grader Celsius.

Förvara upp till 18 flaskor på begränsat utrymme
Förvara upp till 18 flaskor i denna kompakta vinkällare. Designen betyder att
det alltid finns något att servera, även när utrymmet i köket är begränsat.

Flexibel förvaring av en mängd olika flaskor
Champagne eller prosecco - i den här vinkylen kan du förvara flaskor av olika
storlek och form. Den flexibla utformningen ger mer utrymme mellan hyllorna,
vilket möjliggör lagring av vin i olika positioner, utan att inredningen behöver
ändras. För varje kyld och varierad vinsamling.

Passar perfekt
in i ditt kök
Den här vinkylen har en elegant och diskret design. Den är utformad utan
handtag utan öppnas med en lätt tryckning. Den passar också ihop med andra
AEG-produkter, vilket ger ett snyggt och enhetligt utseende i köket.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 455 x 595 x 566
• 450 mm inbyggnadshöjd
• Elektronisk styrning med digital indikering
• Design med rund dörr
• Mycket tyst: endast 39 dB

Kyl med ventilerad kylning
KWE884520M
Tekniska specifikationer
Volym kyl, l
Typ av dörr
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Dörrhängning
Installation
Energiklass
CustomFlex
Snabbkylning
TasteGuard
Antal flaskor
Hjul/Fötter
Köldmedel
Köldmedel vikt
Typ av handtag
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Min. omgivande temperatur, °C
Ljudnivå, dB(A)
Klimatklass
Färg
Färg sida
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

49
Glas
455x595x566
450x560x550
Drop Down
Integrerad
F
18
Justerbara fötter
R600a
50
1.8
100
16
39
N-ST
Rostfritt Stål med Antifingerprint
Rostfritt Stål med Antifingerprint
923 421 118
7332543790517

