
RMB76121NX Side-by-side koel-/vrieskast

A++ klasse – in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+

Het energielabelsysteem van de EU rangschikt huishoudtoestellen
onafhankelijk volgens hun energie-efficiëntie - en deze koel- en vriescombinatie
kreeg een A++ energielabel. Het verschil is duidelijk: bij staande diepvriezers is
de A++ klasse in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+.

Pas de instellingen aan totdat ze precies aan uw behoeften voldoen.

Met apart geregelde koelkast- en vriezercompartimenten geeft deze koel-
vriescombinatie u meer regelopties om uit te kiezen. U kunt de temperaturen
instellen aan uw eigen specifieke voorkeuren en ze naar wens aanpassen.

Felle en gelijkmatige verlichting in elke hoek van
de koelkast
De LED-verlichting vertegenwoordigt de meest
geavanceerde technologie en daarom heeft AEG-
Electrolux dit in deze koel-vriescombinatie
geïntegreerd. De interne LED-verlichting zorgt voor
fellere verlichting die de hele ruimte gelijkmatig

Meer voordelen :
Stevige leggers van veiligheidsglas voor zware items•

Kenmerken :

Netto inhoud koelruimte: 370 L•
Netto inhoud vriesruimte: 179 L•
LCD-display op de deur met
TouchControl

•

LED interieurverlichting•
Geluidsniveau: 44 dB•
Frostmatic-functie voor snel invriezen•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van vers voedsel

•

Water- en ijsverdeler in de deur met
crushed ice functie

•

Automatische ontdooiing van de
koelruimte

•

NoFrost: automatische ontdooiing van
de vriesruimte

•

Visueel en akoestisch
temperatuuralarm

•

Visueel alarm bij temperatuurstijging•
Deurscharnieren: links &rechts•
Kleur: grijs + vingervlekvrije inox look•
Akoestisch alarm bij open deur•
Leggers koelruimte: 3 , glas•
Lades koelruimte: 2 , extra hoog,
transparant

•

Leggers diepvriezer: 3, glas•
Stevige leggers van veiligheidsglas in
koel- en vriesruimte

•

Lades vriesruimte: 2 , transparant•
Verlichting vriesruimte: LED•
NoFrost: automatische ontdooiing van
de vriesruimte

•

QuickChill: aparte koelruimte voor
blikjes

•

Flexi-space: verwijderbare glazen
leggers in de vriesruimte

•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 1780x912x738•
Energieklasse : A++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 354•
Netto inhoud koelgedeelte (L) : 370•
Netto inhoud chill zone (L) : 0•
Netto inhoud vriesgedeelte (L) : 179•
Vriestechnologie : FrostFree•
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) : 4•
Invriescapaciteit (kg/24u) : 13•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Geluidsniveau (dB) : 44•
Installatie : Vrijstaand•
Breedte bij open deur : 906•
Diepte bij open deur : 1164•
Totale netto inhoud (L) : 549•
Kleur : grijs + vingervlekvrije inox look•
Aansluitwaarde (W) : 280•
Netspanning (V) : 220-240•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.9•
PNC Code : 925 993 181•

Productbeschrijving :

Side by side, 178 x 91
cm, Crushed ice, A++,
370L+179L,
TouchControl LED,
NoFrost, inox deuren


