
Comenzile electronice tactile din partea de sus oferă un control precis al 
funcţiilor
Cu ajutorul afișajului clar și viteză maximă de răspuns, puteţi seta cu precizie 
temperatura, iar cu comenzile electronice tactile din partea de sus, puteţi 
accesa fără efort funcțiile combinei frigorifice. 

Următorul nivel pentru capacitatea frigiderului - MultiSpace  
Frigiderul MultiSpace de la AEG asigură o capacitate mai mare decât cea a 
modelelor standard prin includerea de depozitare suplimentară în partea 
superioară a unităţii. Iar cu interiorul său reglabil, acest frigider constituie cea 
mai flexibilă modalitate de păstrare a ingredientelor.

Fiecare raft racit uniform cu DynamicAir
DynamicAir menţine un flux de aer constant și asigură o temperatură stabilă 
peste tot în interiorul frigiderului. Fiecare raft este răcit uniform pentru a 
preveni apariţia zonelor calde. Astfel, bacteriile nu se mai pot dezvolta, iar 
alimentele ramân proaspete mai mult timp.

Beneficii & caracteristici

• Ventilator de circulare aer pentru menţinerea temperaturii în interiorul 
frigiderului
• Funcţie FastFreeze
• Funcţie Coolmatic pentru răcirea rapidă a alimentelor proaspete
• Congelator cu funcţie Frostmatic pentru o congelare rapidă
• Funcţia de „vacanţă” minimizează consumul de energie pentru perioade 
lungi de absenţă și contribuie la evitarea formării mucegaiului sau a 
mirosurilor neplăcute
• Semnal sonor și vizual pentru avertizare temperatură ridicată
• Semnal sonor și vizual de avertizare ușă deschisă
• Control separat pentru frigider și congelator
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Capacitate totală, litri 289
Capacitate netă frigider, litri 216
Capacitate netă congelator, litri 73
Clasă eficienţă energetică F
Consum anual de energie, kWh 274
Nivel zgomot, db(A) 34
Tehnologie răcire congelator Static low frost
Tehnologie răcire frigider Static cu ventilaţie
Capacitate congelare, kg/24h 4.3
Temperatură ambientală min., °C 10
Clasă climatică SN-N-ST-T
Numar compresoare 1 + valva
Tip control Control digital
Dezgheţare frigider Automată
Dezgheţare congelator Manuală
Dozator apă Nu
Număr rafturi frigider 4 lăţime completă
Tip rafturi frigider Folie pe plastic
Sertare frigider 2, lăţime 1/2, plastic transparent
Tip sertare frigider 1 sertar cu separator
Compartiment ouă 2 pentru 6 ouă
Rafturi uşă 1, lăţime completă, transparent
Număr sertare congelator 3 lăţime completă
Tip sertare congelator Plastic transparent

Lumină frigider 1, la interior, LED, lateral, efect 
dimmer

Lumină congelator Fără
Agent frigorific R600a
Tip produs încorporabil
Dimensiuni ÎxLxA, mm 1884x546x549
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm) 1894x560x550

Greutate netă, kg 64
Cablu alimentare, m 2.4
Numărul produsului (PNC) 925560200

Specificatii tehnice
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