
Control electronic tactil dual, pentru reglari fine cu o singura atingere
Preluati controlul deplin asupra tuturor functiilor frigiderului cu ajutorul 
controlului electronic tactil dual. Panoul si afisajul LED ofera acces facil la 
setarile generale si de temperatura. Reglati fin si cu precizie toate setarile 
pentru depozitarea alimentelor.

Personalizat în funcţie de preferinţe cu 
CustomFlex®
Păstrarea la îndemână a tuturor ingredientelor 
proaspete este esenţială pentru crearea preparatelor 
proaspete și delicioase. Cu CustomFlex® vă puteţi 
organiza spaţiul de depozitare din frigider exact așa 
cum doriţi. Rearanjaţi rapid și ușor cutiile pentru a folosi 
la maximum spaţiul de depozitare.

TwinTech® cu No Frost. Fără alimente uscate
Combina frigorifică TwinTech® No Frost protejează aromele tuturor 
ingredientelor. Superioară tehnologiei standard No Frost, tehnologia avansată 
TwinTech® combină două sisteme de răcire pentru frigider și congelator. 
Congelatorul este No Frost, iar umiditatea din frigider este menţinută la un 
nivel optim. Acest lucru înseamnă că

Următorul nivel pentru capacitatea frigiderului - MultiSpace  
Frigiderul MultiSpace de la AEG asigură o capacitate mai mare decât cea a 
modelelor standard prin includerea de depozitare suplimentară în partea 
superioară a unităţii. Iar cu interiorul său reglabil, acest frigider constituie cea 
mai flexibilă modalitate de păstrare a ingredientelor.

Următorul nivel pentru capacitatea frigiderului
Combina frigorifică MultiSpace 8000 asigură o capacitate mai mare decât cea 
a modelelor standard prin includerea de depozitare suplimentară în partea 
superioară a unității. Iar cu interiorul său reglabil, acest frigider constituie cea 
mai flexibilă modalitate de păstrare a ingredientelor.

Beneficii & caracteristici

• Uşă glisantă pentru integrare completă
• Capacitate neta a congelatorului: 60 litri
• Capacitate neta a frigiderului: 207 l
• Extrem de silentios,numai 35dB
• Dezghetare automata a congelatorului
• Dezghetare automata a frigiderului
• Ventilator circulare aer pentru menţinerea temperaturii în interiorul frigiderului
• Funcţia "Congelare rapidă"
• Functia de vacanta minimizeaza consumul de energie pentru perioade lungi 
de absenta si ajuta la evitarea depunerii mucegaiului sau a mirosurilor 
neplacute
• Semnal auditiv si vizual pentru avertizare temperatură ridicată
• Semnal de avertizare vizual şi sonor pentru uşă deschisă
• Control separat pentru frigider si congelator
• Lumina frigider: 1, incorporata la nivelul ventilatorului, la interior, led, cu efect 
dimmer 
• Rafturi frigider: 2 latime normala + 1 Flexi, sticla, dimensiune normala cu 
margine de protectie in fata si in spate
• Rafturi congelator: 2, Dimensiune standard, Sticla
• Sertare congelator: 3 latime normala, plastic transparent
• Sertare speciale frigider: 1 sertar culisant cu partea frontala transparenta, 
Fully extandable 
• Amplasare balamale usa: balamale pe dreapta, reversibila 
• Suport oua: 1 pentru 10 oua
• Alte caracteristici interne ale congelatorului: 2 Acumulatori
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Capacitate totala bruta (l) 287
Capacitate bruta frigider (l) 211
Capacitate bruta congelator (l) 76
Capacitate totala neta (L) 267
Capacitate neta frigider (l) 207 l
Capacitate neta congelator 60 litri
Eficienta energetica A+++
Tehnologie de racire congelator Frost free
Tehnologie de racire frigider Static
Numar compresoare 1 + valva
Tehnologie No-frost + Long-fresh 0°
Clasa climatica SN-N-ST-T
Consum anual energie (kwh) 155
Capacitate congelare (kg/24h) 10
Autonomie (h) 21
Tip control Control electronic digital
Mod dezghetare frigider Automat
Mod dezghetare congelator Automat

Tip rafturi frigider sticla, dimensiune normala cu margine 
de protectie in fata si in spate

Numar rafturi frigider 2 latime normala + 1 Flexi

Rafturi usa 1 cutie Customflex latime 2/3 + 1 cutie 
mare Customflex

Sertare frigider fara

Compartiment pentru alimente 
proaspete FreshBox

Suport oua - numar si tip 1 pentru 10 oua

Rafturi sticle 1 Latime normala transparent, 
Customflex

Functie FastFreeze da
Numar sertare congelator 3 latime normala
Rafturi congelator 2, Dimensiune standard, Sticla
Dozator bauturi Nu
Agent frigorific R600a

Lampi frigider 1, incorporata la nivelul ventilatorului, 
la interior, led, cu efect dimmer

Nivel acustic in dB(A) 35
Usa balamale pe dreapta, reversibila
Mod de instalare incorporabil
Dimensiuni IxLxA (mm) 1884x548x549
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm) 1894x560x550

Culoare alb
Greutate neta (kg) 70

Specificatii tehnice
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