
SKE81426ZC Koelkast

Nauwkeurige koeling voor buitengewoon koken

Om het diepe karmijnrood van biefstuk te behouden, de zoete versheid van
kreeft te garanderen of zeker te stellen dan een pittig lofblaadje knapperig
breekt, moeten ze met precisie behandeld en gekoeld worden. De twee Zero
Degree-vakken in de AEG-koelkast laten u de vochtigheidsgraad en
temperatuurinstelling per lade kiezen en aanpassen. Zo wordt ieder element op

Volledige bediening van alle instellingen, met
behulp van de geavanceerde tiptoetsen
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

De koelkast die zelf zijn deuren dicht houdt

Als u de deur van uw koelkast of vriezer open laat,
gaat er kostbare energie verloren en stijgt de
temperatuur, waardoor uw voedsel kan bederven.
Daarom zijn deze deuren ontwikkeld om uit zichzelf te
sluiten als u ze per ongeluk open laat - zachtjes,

Meer voordelen :
A++ voor energie – verbruikt in vergelijking 21% minder dan apparaten van
klasse A+

•

Interne LED-verlichting die elke hoek fel verlicht•

Kenmerken :

Elektronische TouchControl met
digitale indicaties

•

Netto inhoud koelruimte: 153 liter•
Netto inhoud 0°C zone: 59 liter•
Automatische ontdooiing koelruimte•
Stevige legplateaus van veiligheidsglas•
Lades op telescopische geleiders•
Akoestisch en visueel alarm bij open
deur

•

Deurscharnier: rechts &omkeerbaar•
Deursysteem: deur-op-deur montage•

•

DynamicAir-technologie•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van verse levensmiddelen

•

Led-interieurverlichting•
LongFresh laden: hierin blijven
levensmiddelen tot drie maal langer
vers

•

SoftClosing: zacht sluitende deur•
Zeer stil: slechts 38 dB•

Technische gegevens :

Installatie : inbouw, deursysteem met deur-op-deur•
Energie-efficiëntieklasse : A++•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 122•
Totale netto inhoud (liter) : 212•
Kleur : wit•
Kleur Engels : White•
Steraanduiding vriesruimte : geen•
Aansluitwaarde (W) : 80•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Invriesvermogen in 24 uur (kg) : 0•
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur) : 0•
Geluidsniveau (dB) : 38•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 1398x556x549•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : 1400x560x550•
EAN Code : 7332543506248•

Productbeschrijving :

Eendeurskoelkast, 140
cm, TouchControl,
LongFresh, deur op
deur, SoftClosing, A++
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