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AEG - AEG SFB688F1AF - Integrerbart køleskab med fryseboks

Køleskab til fuldintegrering med 4-stjernet fryseboks. Skabet har en
rummelig indretning, praktisk stor grønsagsskuffe samt LED belysning,
som giver et godt overblik. Med OptiSpace får du desuden mulighed for
fleksibel indretning.

• Opbevar en masse på én gang med OptisPace
Køleskabet med OptiSpace giver ideel opbevaring for familien med en
stor plads mellem hylderne. Grøntsagsskuffe samt hylder kan tages ud
for overlegen og praktisk opbevaring.

• Fryserplads, i køleskabet - 4-stjernet rum
Frys maden sikkert selv i køleskabet. Med et 4-stjernet fryserum kan du
nedfryse frisk mad sikkert til -18ºC, selv i køleskabet. Ideelt til effektiv
frysning af mindre mængder mad eller færdigretter.

• Styr funktioner og temperatur med elektronisk styring
Med elektronisk styring kan du ændre temperatur og andre opbevaringsfunktioner præcist. Dette effektive køleskab giver dig øjeblikkelig
feedback på det digitale kontrolpanel.

• Rummelig fuldt udtrækkelig skuffe til lange grøntsager i alle former
Rummelig grøntsagsskuffe i fuld bredde til at opbevare alt, hvad du køber, med plads til lange grøntsager. Denne grøntsagsskuffe har plads
til alt, lige fra agurker til bladselleri.

• Energiklasse: F

• Kapacitet køl (ltr): 104

• Kapacitet frys (ltr): 14

• Højde (cm): 87.30

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse SN-N-STSN-N-STSN-N-STSN-N-ST

NoFrostNoFrostNoFrostNoFrost NejNejNejNej

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 33 kg33 kg33 kg33 kg

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 1060/2010/EU, Directive 2010/30/EUDirective 1060/2010/EU, Directive 2010/30/EUDirective 1060/2010/EU, Directive 2010/30/EUDirective 1060/2010/EU, Directive 2010/30/EU

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation IndeniIndeniIndeniIndeni

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 - 240 V230 - 240 V230 - 240 V230 - 240 V

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 2,4 m2,4 m2,4 m2,4 m

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 2 kg/24t2 kg/24t2 kg/24t2 kg/24t

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 12 timer12 timer12 timer12 timer

Interiør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktioner LED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysning

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 118 liter118 liter118 liter118 liter

Automatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimningAutomatisk afrimning Ja - køleskabJa - køleskabJa - køleskabJa - køleskab

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 3333

Antal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelingerAntal køleskabsdørsinddelinger 4444

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 2 x hylde - justerbart sikkerhedsglas ¦ 1 x crisper skuffe -2 x hylde - justerbart sikkerhedsglas ¦ 1 x crisper skuffe -2 x hylde - justerbart sikkerhedsglas ¦ 1 x crisper skuffe -2 x hylde - justerbart sikkerhedsglas ¦ 1 x crisper skuffe -

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Køleskab med firestjernet rumKøleskab med firestjernet rumKøleskab med firestjernet rumKøleskab med firestjernet rum

Antal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskufferAntal køleskabsskuffer 1111

Egenskaber på døreEgenskaber på døreEgenskaber på døreEgenskaber på døre Dør på dør-fiksingDør på dør-fiksingDør på dør-fiksingDør på dør-fiksing

KølevæskeKølevæskeKølevæskeKølevæske R 600 AR 600 AR 600 AR 600 A

Opbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dørOpbevaring i dør JaJaJaJa

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 36 dB(A)36 dB(A)36 dB(A)36 dB(A)

Skjult kontrolpanelSkjult kontrolpanelSkjult kontrolpanelSkjult kontrolpanel JaJaJaJa

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 80 W80 W80 W80 W


	PriceField: 5.795,00 kr.


