
Záruka 10 rokov na motor
S desaťročnou zárukou na motor (po registrácii na internetových stránkach 
AEG) sa nemusíte obávať nepríjemných prekvapení. Záruka sa vzťahuje na 
poruchy, ku ktorým by mohlo dôjsť počas bežnej prevádzky.

Nechajte svoju kuchyňu vyniknúť s mrazničkou radu DesignLine
Elegantný, moderný vzhľad umocnený plochými dvierkami a kvalitnými 
materiálmi robí z tejto mrazničky dokonalého pomocníka do každej modernej 
kuchyne.

Dokonalý prehľad vďaka osvetleniu LED
Vnútorné osvetlenie LED poskytuje diskrétne, mäkké 
svetlo, ktoré rovnomerne rozžiari celý vnútorný priestor. 
Žiarovky LED sú navyše menšie a energeticky 
úspornejšie než štandardné žiarovky, takže predstavujú 
efektívnejšiu alternatívu.

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

• Dvere z nehrdzavejúcej ocele
• Čistý objem mraziaceho priestoru: 280 l
• Elektronické ovládanie s LED indikátormi
• Záves dverí: Left & Reversible
• Zásuvky mrazničky: 5 plnej šírky, priehľadné plastové
• Priehradky s príklopom: 2, priehládné plastové
• Funkcia Frostmatic na rýchle zmrazovanie
• Osvetlenie mrazničky: horný panel LED
• Funkcia rýchleho zmrazenia
• Úroveň hluku: len 42 dB
• Nožičky: nastaviteľné nožičky
• Rozmery VxŠxH (mm): 1860 x 595 x 650 

Skriňová mraznička

AGB728E4NX

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAAFZ200PA0000C.jpg


Vlastnosti Vlastnosti

Farba sivá + antikorové dvere s úpravou 
proti odtlačkov prstov

Chladivo R600a
Hrubý objem mrazničky (l) 307
Čistý objem mrazničky (l) 280
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1860
Šírka (mm) 595
Hĺbka (mm) 650
Čistá hmotnosť (kg) 68
Šírka balenia (mm) 664
Hĺbka balenia (mm) 728
Výška balenia (mm) 1916
Energia Energia
Značka AEG
Model AGB728E4NX
Druh výrobku Mraznička
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.745
Príkon (W) 183
Chladiaca technológia mrazničky No Frost
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543740963
Kód produktu 922 717 120

Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom D

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 42

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