
SCE81816TS Kombiskap med bunnfryser

NATURENS FERSKHET BEVARES.

En fantastisk måltid starter med perfekte ingredienser,
ferske fra åkeren. Vårt Twintech-system sørger for at
maten lagres ved optimale temperatur- og
fuktighetsnivåer, noe som gjør at frukt og grønnsaker
holder seg ferskt lenger, og at naturens egne smak

Hver hylle. Avkjøles jevnt

DynamicAir Technology fra AEG opprettholder en konstant luftstrøm for å sikre
en stabil temperatur gjennom hele kjøleskapet. Hver hylle avkjøles jevnt. Fra
topp til bunn. Forhindrer varme soner. Hindrer bakterievekst. Bevarer ferske
ingredienser.

Kontroller kombiskapets innstillinger,

Temperaturdisplayet med avanserte
berøringskontroller lar deg ta full kontroll over
lagringsforholdene for matvarene dine. Kontrollene er
så følsomme at du kan justere innstillingene nøyaktig
med bare en lett berøring med fingeren. Displayet

Produktfordeler:
Innvendig LED-belysning lyser opp i alle hjørner•

Fryser med Frostmatic-funksjon for hurtig innfrysing•

Egne betjeningsknapper for oppbevaringsbetingelser som passer perfekt for
deg

•

Produktegenskaper:

Touch-betjening og digital indikasjon•
Elektronisk temperaturstyring med
LCD-display

•

Automatisk avriming av frysedelen•
Automatisk avriming av kjøledelen•
DynamicAir luftsirkulasjon•
Lys- og lydsignal for varsling av høy
temperatur

•

Lys- og lydsignal for varsling av åpen
dør

•

Lyd- og lysalarm varsler om døren står
åpen eller temepraturen er for høy

•

Coolmatic hurtigkjøling•
Frostmatic hurtiginnfrysning•
Ferie-funksjon reduserer energiforbruk
når du ikke hjemme

•

Flyttbare glasshyller i frysedelen•
Fryseskuffer: 3 fulle bredder ,
Gjennomsiktig plast

•

2 termostater for separat
temperaturstyring av kjøle- og frysedel

•

Spesifikasjoner:

Installering : Innbygging med glideskinnemontering av møbeldør•
Dørfarge : Hvit•
Farge : White•
Dørhengsling : Høyre (omhengslingsbar)•
Energiklasse : A+•
Innbyggingsmål HxBxD (mm) : 1772x540x549•
Utvendige mål HxBxD (mm) : 1780x560x550•
Dimensjon : xx•
Energiforbruk/år : 291•
Gross capacity fridge compartment : 197•
Netto kjøledel (ltr) : 192•
Bruttovolum (liter) : 76•
Netto volum : 61•
Kompressor/Termostat : 1 + valve/2•
Laveste omgivelsestemperatur : 10•
Temperature rise time (h) (2010/30/EC) : 21•
Innfrysningskapasitet kg/døgn : 10•
Klima Klasse : SN-N-ST-T•
Lydnivå dB(A) : 39•
Lengde på kabel (m) : 2.4•
ProductTitle : Frost free Innbygging Kombiskap 177.2 cm A+•
Belysning i kjøledel : 1, Internal. LED, Side, With rise-on effect•
Belysning : Nei•
Fryserskuffer : 3 fulle bredder•
Cabinet equipment, Flaps : Nei•
Equipment 0ø compartment : Ingen•
Type håndtak : Ingen•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivelse:

Integrert kombiskap med
Dynamic Air
sirkulasjonsvifte i
kjøledelen, som sørger
for jevn temperatur og
gode
oppbevaringsforhold for
matvarene. Frysedelen
har NoFrost automatisk
avriming. Coolmatic-
funksjonen sørger for
rask nedkjøling av
ferske matvarer.
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