6000 TwinTech® NoFrost Kyl-frys 188.4 cm
SCE819E5TS

Maten hålls saftig, maten hålls fuktig
6000 TwinTech® No Frost Kyl-frysen håller maten 60 % saftigare än kylskåp
med en evaporator. Dess dubbla kylningssystem - kyl och frys kyls oberoende
av varandra - upprätthåller den ideala fuktigheten och avhåller maten från att
torka ut. Vilket också betyder att avfrostning av frysen inte behövs.*

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
TwinTech® No Frost - bibehåller fukt och saftighet i maten
Med TwinTech® No Frost behöver du aldrig avfrosta frysen. Dess dubbla
kylningssystem - kyl och frys kyls oberoende av varandra - bibehåller fukt och
saftighet i maten 60 % mer än kylskåp med en evaporator.* Genom att inte
använda torr frysluft, upprätthåller den ideal fuktighet och håller maten från att
torka ut.

Kylskåpskapacitet på helt ny nivå ‒ MultiSpace
Innovative MultiSpace, denna kyl-frys har större
förvaringskapacitet tack vare den extra höjden.
Eftersom kylen är högre än standard finns det mer plats
högst upp. Smarta förvaringslösningar och justerbar
interiör ger större flexibilitet att förvara livsmedel på.

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.

Jämn temperatur på varje hylla. Med DynamicAir
DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela
kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt för att förhindra varma zoner. Förhindrar
bakterietillväxt. Håller livsmedlen färska.
Tio års lugn och ro
En garanti på kompressorn på 10 år ger lugn och ro.

• Elektronisk touchkontroll
• Automatisk avfrostning i frysen
• Automatisk avfrostning i kylen
• DynamicAir
• CustomFlex™
• Larm vid hög temperatur
• Larm vid öppen dörr
• Ljus -och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur
• CoolMatic - snabbkylning
• FrostMatic - snabbinfrysning
• CleanAir Control luftfilter
• Semesterfunktion
• Glashyllorna i frysen går att ta bort
• Fryslådor: 3, Transparent plast
• Separat styrning för frysen och kylen
• Belysning kyl: 1, Invändig, Invändig, LED, Stegrande
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Volym Kyl/Frys, l
Typ av dörr
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Installation
Dörrhängning
Energiklass
Antal Kompressorer/Termostater
Maxvikt luckor kyl/frys
CustomFlex
Snabbkylning
Avfrostningsteknik
Köldmedel
Köldmedel vikt
Sladdlängd, (ca) m
Energiförbrukning, kWh per år
Ljudnivå, dB(A)
Ljudklass
Säkerhet vid strömavbrott, h
Min. omgivande temperatur, °C
Infrysningskapacitet, kg/dygn
Klimatklass
Färg på luckan
Färg sida

6000 FLEXI
208/61
Integrerad
1884x548x549
1894x560x550
Integrerat med glidskenor
Höger och omhängbar
E
1K/2T
Ja
CoolMatic
NoFrost
R600a
57
2.4
214
36
C
9.5
10
5
SN-N-ST-T
Vit
Vit

Produktnummer (PNC)
EAN-kod
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