
Bez obáv, že dvere zostanú otvorené
Integrovaná zvuková signalizácia vás vždy okamžite upozorní na to, že ste 
zabudli zatvoriť dvere mrazničky. Vďaka tomu svojim potravinám zabezpečíte 
optimálne skladovacie podmienky, a navyše nebudete plytvať energiou.

S integrovaným alarmom je teplota vždy pod kontrolou
Svetelná a zvuková výstražná signalizácia má mrazničku perfektne pod 
kontrolou. Ak je teplota v mrazničke príliš vysoká, hneď sa to dozviete.

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.

Elektronické ovládanie Dual Touch na presné 
nastavenie jednoduchým dotykom
S elektronickým ovládaním Dual Touch máte mrazničku 
plne pod kontrolou. Ovládací panel a displej LED 
ponúka jednoduchý prístup k nastaveniu teploty a 
ostatným funkciám. Presné ovládanie na optimálne 
uchovávanie potravín.

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: 204 l
• Záves dverí: vpravo - zameniteľné
• Zásuvky mrazničky: 5 plnej šírky, priehľadné plastové
• Priehradky s príklopom: 2, priehládné plastové
• Funkcia Frostmatic na rýchle zmrazovanie
• Vizuálny a zvukový varovný signál pri vysokej teplote
• Svetelný a zvukový varovný signál pri otvorených dverách
• Veľmi tichá: len 39 dB
• Rozmery VxŠxH (mm): 1769 x 556 x 549 
• Rozmery pre zabudovanie (mm): 1769 x 556 x 549 
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba biela
Chladivo R600a
Hrubý objem mrazničky (l) 216
Čistý objem mrazničky (l) 204
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1769
Šírka (mm) 556
Hĺbka (mm) 549
Výška výklenku na zabudovanie (mm) 1780
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) 560
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) 550
Čistá hmotnosť (kg) 65
Šírka balenia (mm) 605
Hĺbka balenia (mm) 600
Výška balenia (mm) 1840
Energia Energia
Značka AEG
Model ABE818F6NC
Druh výrobku Mraznička
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Príkon (W) 140
Chladiaca technológia mrazničky No Frost
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543715572

Kód produktu 922 784 044
Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom C

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 39

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