AEG 3000 A++ Køleskab med ventileret køl
SKE818F1DC

Hver hylde. Kølet ensartet
DynamicAir teknologien holder en konstant luftstrøm for at sikre en stabil
temperatur i hele køleskabet. Hver hylde køles ens fra top til bund. Holder
ingrediensernes friskhed og beskytter kvalitet.

Fuldintegreret køleskab med ventileret køl og god pladsfordeling. Køleskabet
har SoftClose dørlukning så døren aldrig smækker samt LED belysning.
Desuden finder du en stor og praktisk skuffe i bunden af køleskabet, der er
monteret på teleskopudtræk, og nem at komme til. Føres hos udvalgte
forhandlere.

Fordele og funktioner
Hver hylde kølet ens. Med DynamicAir
DynamicAir holder en konstant luftstrøm og stabil temperatur i hele
køleskabet. Hver hylde køles ens for at undgå varme zoner. Forhindrer
bakterievækst. Bevarer friske ingredienser.

Elektronisk touch betjening. Finjusteret med et
touch
Tag fuld kontrol over hver køleskabsfunktion med den
elektroniske touch betjening. Panelet og LED-displayet
giver nem adgang til temperatur og generelle
indstillinger. Finjustér alt med præcision for suveræn
madopbevaring.

Køleskabsplads. Tilpasset perfekt med FlexiShelf
Oplev fleksibel køleskabsopbevaring med FlexiShelf.
Hyldens forreste halvdel glider problemfrit ned under
hyldens anden halvdel for at give plads til højere ting.

Fuld udtrækkelig skuffe. For komplet adgang
Oplev fuldt overblik og adgang til friske råvarer med den fuldt udtrækkelige
skuffe. Det innovative design betyder, at den kan trækkes hele vejen ud. Det
gør det nemmere at opbevare og tage madvarer ud.
LED-belysning oplyser hvert hjørne
Den indvendige LED-belysning giver et diskret, blødt lys, som fordeler sig
jævnt i hele køleskabet. Derudover er LED-pærer mindre og mere
energieffektive end standardpærer – et mere bæredygtigt valg.

• Elektronisk temperaturstyring med touchbetjening
• DynamicAir - ventileret køl
• Coolmatic funktion
• Visuel og akustisk døralarm
• CleanAir Control filter
• Feriefunktion
• 1 køleskabspære, topmonteret, Indvendig LED lys, med fade-effekt
• SoftClose dørlukning
• Selvafrimende køleskab
• Kombi glashylde i køl fordelt 50/50
• Antal køleskabshylder: 4 stk. i fuld bredde + 1 stk. i halv dybde,
Panserglashylder med spildkant for og bag
• Skuffe på teleskopudtræk

AEG 3000 A++ Køleskab med ventileret køl
SKE818F1DC
Tekniske data
Serie/Tema
Installation
Farve
Dørhængsling
Energieffektivitetsklasse
Udvendige mål, HxBxD, mm
Indbygningsmål, HxBxD, mm
Energiforbrug årligt, kWh
Brutto/netto volume, ltr
Total brutto/netto volume, ltr
Min. omgivelsestemperatur
Lydeffektniveau, dB(A)
Lågevægt køl, max, kg
Klimaklasse
Håndtag
Kølemiddel/mængde i gram
Ledningslængde, m
Produktnummer
EAN

3000
Fuldintegreret med fladhængsler
Hvid
Højrehængslet, vendbar
A++
1769x556x549
1780x560x550
114
314/310
314/310
10°C
35
29
SN-N-ST-T
Ingen
R600a/38
2.4
923 584 051
7332543730520

