
Dokonale čerstvé potraviny vďaka funkcii 
Frostmatic
Po vložení čerstvých potravín do mrazničky spustí 
funkcia Frostmatic maximálny mraziaci výkon, aby sa 
potraviny zmrazili čo najrýchlejšie a neprišli tak o svieži 
vzhľad a skvelú chuť. Potom sa mraznička vráti k 
štandardnému nastaveniu.

Technológia No Frost udržiava mrazničku bez 
námrazy
No Frost znamená, že odmrazovanie nie je potrebné. V 
mrazničke sa netvorí námraza, a vy si tak môžete byť 
istí jej maximálnym výkonom.

Špecifikácie a benefity

• Pre plnú integráciu, dvere-na-dvere
• Čistý objem mraziaceho priestoru: 85 l
• Záves dverí: vpravo - zameniteľné
• Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky, priehľadné plastové
• Funkcia Frostmatic na rýchle zmrazovanie
• Vizuálny a zvukový varovný signál pri vysokej teplote
• Svetelný a zvukový varovný signál pri otvorených dverách
• Rýchle zmrazovanie s automatickým návratom do normálu
• Úroveň hluku: len 40 dB
• Nožičky: Front adjustable rollers
• Rozmery VxŠxH (mm): 819 x 596 x 547 
• Rozmery pre zabudovanie (mm): 819 x 596 x 547 

Skriňová mraznička
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba biela
Chladivo R600a
Hrubý objem mrazničky (l) 86
Čistý objem mrazničky (l) 85
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 819
Šírka (mm) 596
Hĺbka (mm) 547
Výška výklenku na zabudovanie (mm) 820
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) 600
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) 550
Čistá hmotnosť (kg) 35.5
Šírka balenia (mm) 630
Hĺbka balenia (mm) 620
Výška balenia (mm) 870
Energia Energia
Značka AEG
Model ABB682F1NF
Druh výrobku Mraznička
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.526
Príkon (W) 90
Chladiaca technológia mrazničky No Frost
Ostatné Ostatné

Čiarový kód EAN 7332543751464
Kód produktu 933 026 027
Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom D

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 43

Akumulačná doba – doba, počas 
ktorej sa pri výpadku prevádzky udrží 
dostatočne nízka teplota, aby nedošlo 
k rozmrazovaniu (h)
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Technická špecifikácia
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