
SFB68821AF Koelkast

Programmeer uw instellingen met één vinger

Dit leddisplay met geavanceerde aanraakknoppen
biedt u volledige controle over de
opslagomstandigheden van uw levensmiddelen. De
tiptoetsen zijn zo gevoelig dat ze gemakkelijk met een
lichte aanraking kunnen worden aangepast. U kunt de

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

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

Meer voordelen :
Stevige schappen van veiligheidsglas•

Speciaal design met afgeronde hoeken voor een betere reiniging•

Kenmerken :

Netto inhoud koelruimte: 103 L•
Netto inhoud vriesruimte: 14 L•
Type vriesruimte: 4 sterren•
Elektronische temperatuurregeling met
LED-indicatie

•

Extreem stil: slechts 36 dB•
Automatische ontdooiing van de
koelruimte

•

LED interieurverlichting•
Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar•
Deur op deur montage•
Stevige leggers van veiligheidsglas•
Leggers koelruimte: 2 , glas•
Laden koelruimte: 1•
Frostmatic-functie voor snel invriezen•
 880 mm inbouwhoogte•
Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren•
Kleur: wit•
Verlichting: 1, LED, Side, With rise-on
effect

•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 873x556x549•
Energieklasse : A++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 148•
Netto inhoud koelgedeelte (L) : 103•
Vriesvak : 4 sterren•
Netto inhoud vriesvak (L) : 14•
Netto inhoud chill zone (L) : 0•
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) : 12•
Invriescapaciteit (kg/24u) : 2•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Geluidsniveau (dB) : 36•
Installatie : Inbouw•
Totale netto inhoud (liter) : 117•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 880x560x550•
Kleur : wit•
Aansluitwaarde (W) : 80•
Netspanning (V) : 230-240•
Zekering : 10•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
PNC Code : 933 020 057•

Productbeschrijving :

Eendeurskoelkast, 88
cm, ****, TouchControl,
deur op deur, A++
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