
Luxusné osvetlenie 
Svetlá LED integrované do dizajnu zabezpečujú úplnú viditeľnosť.

Každá fľaša je uložená v optimálnej polohe
Nastaviteľné drevené poličky zabezpečia dokonalý povrch na podporu vína v 
horizontálnej polohe. Ponorená korková zátka takto vytvorí tesnenie, čím sa 
zabráni preniknutiu vzduchu do fľaše, kvôli čomu oxiduje víno.

Každé víno. Osvetlené
Špeciálne sklo chráni víno pred externými UV lúčmi, pričom integrované svetlo 
LED v dizajne zabezpečí úplnú viditeľnosť.

Rozdiel medzi dobrým a skvelým 
Znalci vedia, že najlepšie fľaše si zaslúžia tie najlepšie podmienky. A z tohto 
dôvodu navrhla spoločnosť AEG rad Wine Cellar (Vínna pivnica). Vyberte si zo 
širokej ponuky štýlov tak, aby sa hodili vášmu vkusu a veľkosti zbierky. Pivnica 
uchováva optimálnu teplotu, chráni korok pred vysušením a vyvíja 
komplexnosť chutí v každej

Špecifikácie a benefity

• Úroveň hluku: 45 dB
• Elektronické ovládanie teploty s digitálnymi indikátormi
• Poličky chladničky: 6 plnej šírky, drevená
• Osvetlenie chladničky: vnútorné LED
• Farba/dizajn chladničky: Black+Glass
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné nožičky
• 822 mm zabudovateľná výška
• Rozmery: 820 x 595 x 565 mm
• Rozmery pre zabudovanie : 820 x 595 x 565 mm
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Vlastnosti Vlastnosti
Hrubý objem chladničky (l) 0
Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Farba Black+Glass
Energia Energia
Značka AEG
Model SWB66001DG
Druh výrobku Chladnička
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Príkon (W) 90
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.534
Čistý objem chladničky (l) 0
Mraziaci priestor nie je
Čistý objem 0°C zóny 0
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 820
Šírka (mm) 595
Hĺbka (mm) 565
Výška výklenku na zabudovanie (mm) 822
Šírka výklenku na zabudovanie (mm) 600
Hĺbka výklenku na zabudovanie (mm) 550
Čistá hmotnosť (kg) 48.5
Výška balenia (mm) 930
Šírka balenia (mm) 665
Hĺbka balenia (mm) 690

Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543491407
Kód produktu 923 421 081
Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom D

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

Trieda energetickej účinnosti G
Klimatická trieda N-ST

Technická špecifikácia
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