S73520CMW2 Combinado
Temperatura e níveis de humidade ótimos, sem
formação de gelo no congelador
Tecnologia Profresh: dois sistemas de arrefecimento
independentes, mantêm a a temperatura e humidade
ótimas no frigorífico preservando os alimentos frescos
durante mais tempo, e sem formação de gelo no
congelador, graças à tecnologia No frost no
Em comparação, este modelo Classe A ++ tem
21% mais eficiência que um modelo Classe A +
Com este frigorifico Classe A ++, é possivel preservar
os seus alimentos com maior eficiência energética.
Em comparação com um modelo Classe A ++, este é
21% mais eficiente em energia que um modelo
Classe A +.
Alimentos mais frescos, durante mais tempo,
graças às condições óptimas de temperatura e
A ventilação MultiAir fornece um fluxo de ar uniforme
por todo o compartimento frigorífico para estabilizar a
temperatura e humidade, o que mantém os alimentos
mais frescos durante mais tempo.

Mais benefícios:
• Gaveta de baixa temperatura, para conservar alimentos frescos, como carne
e peixe, durante mais tempo
• Iluminação LED
• Exibição de um Display na porta do seu frigorífico para um controlo da
temperatura mais intuitivo
Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Capacidade útil no congelador: 91 l
•Capacidade útil no frigorífico: 214 l
•Nível de ruído: 41 dB
•Congelador No Frost
•Descongelação automática do
frigorífico
•Função Coolmatic para o arrefecimento
rápido de alimentos frescos
•Congelador com função Frostmatic
para um congelamento rápido
•Alarme óptico e acústico de
temperatura elevada
•Display LCD na porta
•Controlo electrónico
•Controlo independente para frigorífico
e congelador
•Iluminação interior
•Prateleiras: 2 largura completa , Vidro
com guarnição
•Prateleiras no congelador: 2, Vidro
•Gavetas no congelador: 2 + 1 Meia
gaveta com guarnição metálica ,
Plástico transparente
•Gaveta baixa temperatura
•Prateleira para garrafas
•Porta com abertura à Direita e
reversível
•Pés ajustáveis

• Dimensões (AxLxP), em mm : 1840x595x647
•Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC) : A++
•Capacidade Total do Frigorífico : 305
•Tipo de Controlo : Eletrónico Tátil
•Tecnologia de frio do congelador : No Frost
•Iluminação : Super DAC
•Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 237
•Capacidade bruta total, l : 332
•Nível de ruído, dB(A) (2010/30/EC): : 41
•Nº de vidros da porta : 1
•Capacidade útil do frigorífico, (L) : 214
•Capacidade útil do congelador, (L) : 91
•Altura, mm : 1840
•Largura, mm : 595
•Profundidade, mm : 647
•Dimensões_SBS : xx
•Altura, mm : 0
•Largura integrável : 0
•Profundidade integrável : 0
•Capacidade de congelação, kg/24h : 4
•Classe climática : SN-N-ST-T
•Voltagem, V : 230
•Frequência, Hz : 50
•International colour (Icon) : White
•Cor principal : Branco
•Marca : AEG
•Modelo : S73520CMW2
•Product Partner Code : All Open

Combinado ProFresh,
MultiFlow, Controlo
porta, Classe A++,
1.840 x 595 x 647 mm

