
SCE81816TS Koel-/vrieskast, vriesruimte onder

Behoud de natuurlijke versheid

Een overheerlijke maaltijd begint met onberispelijke ingrediënten, die met liefde
zijn gekweekt en vers uit de aarde komen. Ons Twintech-systeem zorgt ervoor
dat uw producten worden bewaard bij de optimale temperatuur en
vochtigheidsgraad. Hierdoor blijven fruit en groenten langer knapperig en vers
en smaken ze bij iedere hap alsof ze net van het land komen.

Bedien alle instellingen van uw koel-
vriescombinatie
Het temperatuurdisplay met geavanceerde
aanraakknoppen biedt u volledige controle over de
opslagomstandigheden van uw levensmiddelen. De
bediening is zo gevoelig dat u de instellingen met één
vingerbeweging nauwkeurig kunt doorvoeren. Het

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 :
Frostmatic-functie voor snel invriezen•

Aparte bediening voor opslagcondities die precies bij u passen•

Kenmerken :

Elektronische TouchControl met
digitale indicaties voor precieze
controle

•

Elektronische temperatuur controle met
LCD

•

Netto inhoud koelruimte: 192 liter•
Netto inhoud vriesruimte: 61 liter•
Automatische ontdooiing koelruimte•
Stevige legplateaus van veiligheidsglas
in koel- en vriesruimte

•

Akoestisch en optisch alarm bij sterke
temperatuursstijging

•

Akoestisch en visueel alarm bij open
deur en temperatuurstijging

•

Deursysteem: sleepscharnier•
Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar•
Kleur: wit•
Dynamic Air technologie•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van verse levensmiddelen

•

NoFrost: automatische ontdooiing van
de vriesruimte

•

Frostmatic-functie voor snel invriezen•
Vakantie-functie•
Luchtcirculatie voor een gelijkmatige
temperatuurverdeling

•

LED interieurverlichting•
Zeer stil: slechts 39 dB•

Technische gegevens :

Installatie : sleepscharnier montage•
Energie-efficiëntieklasse : A+•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 291•
Netto inhoud koelruimte (liter) : 192•
Netto inhoud vriesruimte (liter) : 61•
Positie vriesruimte : Onder•
Aantal vriesladen : 3 volledige breedte•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur) : 21•
Invriesvermogen in 24 uur (kg) : 10•
Geluidsniveau (dB) : 39•
Kleur : wit•
Kleur Engels : White•
Aansluitwaarde (W) : 140•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 1772x540x549•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : 1780x560x550•
EAN Code : 7332543508488•

Productbeschrijving :

Combi bottom, 178 cm,
TouchControl, NoFrost,
sleepscharnier
deursysteem, A+
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