
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.

Systém CustomFlex® sa prispôsobí každej chuti
Kľúč k chutným jedlám sú svieže ingrediencie. So 
systémom CustomFlex® si môžete zorganizovať úložný 
priestor chladničky podľa svojich predstáv. 
Odnímateľné priehradky sa dajú ľahko a rýchlo 
premiestniť a umožnia vám vyťažiť maximum z 
úložného priestoru. Chladnička, ktorá sa prispôsobí 
vašej chuti.

Zásuvka Extra Chill pre maximálnu čerstvosť
V špeciálnej zásuvke Extra Chill si mäso, ryby a syry zachovajú maximálnu 
čerstvosť. V tomto oddelení aktívne cirkuluje studený vzduch a teplota sa 
udržiava na nižšej úrovni než vo zvyšku chladničky.

Stabilná teplota s technológiou MultiFlow
Technológia MultiFlow chráni kvalitu potravín tým, že 
udržiava stabilnú teplotu a vlhkosť vo vnútri celej 
chladničky. Zabezpečuje aktívny obeh studeného 
vzduchu, ktorý sa tak dostane do každého kúta a ku 
každej potravine.

Špecifikácie a benefity

• Čistá kapacita nulovej zóny: 22 l
• Čistý objem chladiaceho priestoru: 358 l
• Veľmi tichá: len 39 dB
• Automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
• Funkcia Coolmatic na rýchle vychladenie čerstvých potravín
• Elektronické ovládanie teploty s LED indikátormi
• Poličky chladničky: 4 plnej šírky, Foil on Plastic
• Zásobník na vajíčka: 2 pre 8 vajíčok
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky
• Osvetlenie chladničky: vrchný panel LED
• Farba/dizajn chladničky: sivá + antikorové dvere s úpravou proti odtlačkov 
prstov
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné nožičky
• Rozmery: 1860 x 595 x 650 mm
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Vlastnosti Vlastnosti
Hrubý objem chladničky (l) 404
Pánty dvierok vpravo - zameniteľné

Farba sivá + antikorové dvere s úpravou 
proti odtlačkov prstov

Energia Energia
Značka AEG
Model RKB638E4MX
Druh výrobku Chladnička
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Čistý objem chladničky (l) 358
Mraziaci priestor nie je
Čistý objem 0°C zóny 22
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1860
Šírka (mm) 595
Hĺbka (mm) 650
Čistá hmotnosť (kg) 64
Výška balenia (mm) 1916
Šírka balenia (mm) 664
Hĺbka balenia (mm) 728
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543742035
Kód produktu 923 421 141

Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom C

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 40

Trieda energetickej účinnosti E
Klimatická trieda SN-N-ST-T

Technická špecifikácia
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