
Komfortný prístup s plne výsuvnou zásuvkou
Výsuvná zásuvka poskytuje perfektný prehľad a prístup k čerstvým 
potravinám. Vďaka inovatívnemu dizajnu ju môžete úplne vysunúť von. 
Potraviny tak pohodlnejšie uložíte alebo vyberiete a navyše sa zjednoduší aj 
čistenie chladničky.

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.

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

Flexibilný priestor s policou FlexiShelf
S flexibilnou sklopnou poličkou FlexiShelf si môžete 
priestor v chladničke prispôsobiť a okamžite vytvoriť 
miesto pre vysoké potraviny alebo nádoby a fľaše, 
ktoré potrebujú viac miesta.

Rovnomerné chladenie na každej polici s 
technológiou DynamicAir
Technológia DynamicAir zaisťuje konštantné prúdenie 
vzduchu a udržuje stabilnú teplotu v celej chladničke. 
Chladenie je rovnomerné na každej polici, nedochádza 
k množeniu baktérií a potraviny vydržia dlhšie čerstvé.

Každá polička. Rovnomerne vychladená
Chladnička DynamicAir série 6000 udržiava konštantné prúdenie vzduchu, aby 
bola zaručená stabilná teplota v celej chladničke. Každá polička je rovnomerne 
vychladená, zhora až nadol, pričom zachováva ingrediencie a chráni kvalitu.

Špecifikácie a benefity

• Plne integrovateľná s inštaláciou dvere-na-dvere
• Čistý objem chladiaceho priestoru: 310 l
• Extrémne tichá: len  dB
• Automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
• Dovolenková funkcia pre minimalizovanie spotreby energie počas dlhej 
neprítomnosti so bránením plesní a zápachu
• Funkcia Coolmatic na rýchle vychladenie čerstvých potravín
• Cirkulácia vzduchu pre rovnomernú teplotu po celej chladničke
• Filter na čistenie vzduchu
• Zvukový a optický varovný signál pri otvorených dverách
• Poličky chladničky: 4 plnej šírky + 1 flexibilná, Foil on Plastic
• Zásobník na vajíčka: 2 pre 6 vajíčok
• Osvetlenie chladničky: 1, Integrated to FanHigh, vnútorné LED, With rise-on 
effect
• Farba/dizajn chladničky: biela
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• 1780 mm zabudovateľná výška
• Rozmery: 1769 x 556 x 549 mm
• Rozmery pre zabudovanie : 1769 x 556 x 549 mm
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Vlastnosti Vlastnosti
Hrubý objem chladničky (l) 314
Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 0
Farba biela
Energia Energia
Značka AEG
Model SKE818F1DC
Druh výrobku Chladnička
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Príkon (W) 100
Čistý objem chladničky (l) 310
Mraziaci priestor nie je
Čistý objem 0°C zóny 0
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) 55
Výška balenia (mm) 1840
Šírka balenia (mm) 605
Hĺbka balenia (mm) 600

Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543730520
Kód produktu 923 584 051
Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom B

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 35

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

Technická špecifikácia
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