
SKE688E1AF Chladnička

Osvetlenie LED osvetlí každý kút

Vnútorné osvetlenie LED poskytuje diskrétne, mäkké
svetlo, ktoré rovnomerne ožiari celý vnútorný priestor.
Žiarovky LED sú navyše menšie a energeticky
úspornejšie než štandardné žiarovky, takže
predstavujú prijateľnejšiu voľbu.

Priestranná zásuvka po celej šírke na dlhú
zeleninu s nezvyčajným tvarom
Zásuvka na zeleninu po celej šírke navrhnutá na
skladovanie všetkého čo kúpite, dokonca aj dlhšia
zelenina s nezvyčajným tvarom sa teraz jednoducho
zmestí. Od uhoriek po zeler, všetko sa jednoducho
zmestí do tejto priehradky.

Ďalšie benefity
Robustné police z bezpečnostného skla bez problémov unesú aj ťažšie
predmety.

•

Špecifikácia

Plne integrovateľná s inštaláciou
dvere-na-dvere

•

Čistý objem chladiaceho priestoru: 137
l

•

Extrémne tichá: len 36 dB•
Automatické odmrazovanie
chladiaceho priestoru

•

Funkcia Coolmatic na rýchle
vychladenie čerstvých potravín

•

Elektronické ovládanie teploty s LED
indikátormi

•

Poličky chladničky: 3 plnej šírky , Foil
on Plastic

•

Zásobník na vajíčka: 2 pre 6 vajíčok•
Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky•
Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné
LED, bočné, With rise-on effect

•

Farba/dizajn chladničky: biela•
Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné•
880 mm zabudovateľná výška•
Rozmery: 873 x 556 x 549 mm•
Rozmery pre zabudovanie : 873 x 556
x 549 mm

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Hrubý objem chladničky (l) : 138•
Pánty dvierok : vpravo - zameniteľné•
Kapacita zmrazovania (kg/24h) : 0•
Farba : biela•
Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : SKE688E1AF•
Druh výrobku : Chladnička•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Príkon (W) : 80•
Denná spotreba el. energie (kWh) : 0.263•
Čistý objem chladničky (l) : 137•
Mraziaci priestor : nie je•
Čistý objem 0°C zóny : 0•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 873•
Šírka (mm) : 556•
Hĺbka (mm) : 549•
Výška výklenku na zabudovanie (mm) : 880•
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) : 560•
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) : 550•
Čistá hmotnosť (kg) : 31.93•
Výška balenia (mm) : 925•
Šírka balenia (mm) : 602•
Hĺbka balenia (mm) : 630•
Ostatné : Ostatné•
Čiarový kód EAN : 7332543724741•
Kód produktu : 933 019 070•
Emisná trieda hluku šíreného vzduchom : B•
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom v dB (A) re 1pW : 34•
Trieda energetickej účinnosti : E•
Klimatická trieda : SN-N-ST•

Popis výrobku
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