
SCB61824LF Combi Bottom

Přizpůsobí se vaší chuti

S chladničkou CustomFlex® budete mít čerstvé
suroviny vždy po ruce. Vyjímatelné přihrádky různých
rozměrů vám umožní, abyste si prostor ve dveřích
chladničky uspořádali tak, jak se vám právě hodí.
Přehledně a logicky.

Rychlejší a účinnější odmrazování

Tato chladnička s mrazničkou disponuje technologií Static LowFrost, která
urychluje proces odmrazování a redukuje tvorbu námrazy. Mrazící spirály jsou
obmotány kolem vany mrazničky, nemusíte ji proto tak často odmrazovat.

Take complete control of the settings at the touch
of a finger
This LED display with advanced Touch Controls lets
you take full control of the storage conditions of your
food. The controls are so sensitive that they can be
precisely adjusted with just the lightest touch of a
finger, while feedback can be viewed at a glance

More Benefits :
Energetická třída A++ zajistí pětinovou úsporu energie•

Vnitřní LED displej poskytuje pokročilé dotykové ovládání•

Mraznička s funkcí Frostmatic zajistí rychlé a šetrné zmrazení•

Features :

Pro kompletní vestavbu, montáž
pevných dveří.

•

Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 188 (l)•
Extrémně tichá: jen 0 dB•
Automatické odmrazování•
Funkce rychlého zmrazení•
Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé
zmrazení

•

Osvětlení chladničky: 1, Interní LED,
Po straně, With rise-on effect

•

Poličky chladničky: 3 Full Width +
1Flexi shelf , sklo s obrubou vpředu a
vzadu.

•

Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka ,
průhledný plast

•

Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře ,
průhledný plast

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1769 x 556 x 549

•

Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x
550

•

Technical Specs :

Barva : Bílá•
Počet kompresorů : 1•
Příkon (W) : 140•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : SCB61824LF•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Kategorie výrobku : Chladnička s mrazničkou•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 226•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 188•
Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0•
Čistý objem mrazáku (l) : 72•
Technologie zchlazování : Static low frost•
Akumulační doba (h) : 24•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 4•
Klimatická třída : SN-N-ST-T•
Hlučnost (dB(A)) : 36•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 1769•
Šířka (mm) : 556•
Hloubka (mm) : 549•
Vestavná výška (mm) : 1780•
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 560•
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550•
Výška balení (mm) : 1840•
Šířka balení (mm) : 605•
Hloubka balení (mm) : 600•
Čistá hmotnost (kg) : 59•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543508754•
Kód produktu (PNC) : 925 512 017•
Barva : Bílá•

Product Description :

AEG925 512 017
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