RDB72721AX Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Trieda A++ – o 21 % úspornejšia v porovnaní s
triedou A+
Systém energetického hodnotenia EÚ nezávisle
hodnotí domáce spotrebiče podľa ich energetickej
účinnosti – a udelil tejto chladničke s mrazničkou
hodnotenie energetickej účinnosti A++. Rozdiel je
jasný: pri skriňových chladničkách je trieda A++ o 21

Dvierka mrazničky s povrchom odolným voči odtlačkom prstov
Dvierka mrazničky z nehrdzavejúcej ocele majú profesionálny vzhľad a povrch
odolný voči odtlačkom prstov, vďaka čomu sa dokonale začlení do modernej
kuchyne.

Maximálne využite priestor v kuchyni
Vďaka optimalizovanému dizajnu má tento spotrebič
zvýšený vnútorný objem, ale nevyžaduje žiadny ďalší
vonkajší priestor.

Ďalšie benefity
• Bezpečné odkládanie ťažkých položiek na každej úrovni chladničky
• Špeciálny dizajn s oblými rohmi uľahčuje čistenie

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Klenutý dizajn dverí
•Čistý objem mrazničky: 50 l
•Čistý objem chladničky: 209 l
•Veľmi tichá: len 40 dB
•Automatické odmrazovanie chladiacej
časti
•Osvetlenie chladničky: LED žiarovka
•Poličky chladničky: 3 plnej šírky ,
sklenené s lištou
•Poličky mrazničky: 1, drôtené
•Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky ,
priehľadný plast
•Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
•Nožičky: nastaviteľné
•Rozmery:

• Inštalácia : Voľne stojací spotrebič
•Rozmery VxŠxH (mm) : 1590x545x604
•Energetická trieda : A++
•Ročná spotreba energie (kWh) : 197
•Ovládanie : Mechanické
•Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 209/50
•Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 213/50
•Hlavná farba : strieborná + antikorové dvere s úpravou proti
odtlačkom prstov
•Osvetlenie chaldničky : LED žiarovka
•Pánty dvierok : vpravo - zameniteľné
•Chladiaca technológia mrazničky : Statická
•Odmrazovanie mrazničky : manuálne
•Odmrazovanie chladničky : automatické
•Počet kompresorov : 1
•Akumulačná doba (h) : 20
•Kapacita zmrazovania (kg/24h) : 3
•Úroveň hluku (dB(A)) : 40
•Typ rukoväte : AEG P10 short
•Dĺžka kábla (m) : 1.6
•Požadované istenie (A) : 10
•Napätie (V) : 230
•Príkon (W) : 110
•Čiarový kód EAN : 7332543518555

Popis výrobku

