
Kompletní kontrola jediným dotykem prstu
Vnitřní LED displej vám umožní přesně regulovat podmínky pro skladování 
potravin. Ovládání je natolik citlivé, že všechny funkce nastavíte pouhým 
dotykem prstu. Nastavení můžete zkontrolovat na přehledné obrazovce 
displeje.

Šetřete energii s úspornou třídou A++ 
Řídíte se při výběru také energetickými štítky? Tato chladnička s mrazničkou 
spadá do energetické třídy A++. Rozdíl je zřejmý: spotřebiče třídy A++ jsou o 
21 % energeticky úspornější než zástupci třídy A+. 

Rychlejší a účinnější odmrazování
Tato chladnička s mrazničkou disponuje technologií 
Static LowFrost, která urychluje proces odmrazování a 
redukuje tvorbu námrazy. Mrazicí spirály jsou obmotány 
kolem vany mrazničky, nemusíte ji proto tak často 
odmrazovat.

Dveře, které se vždy samy zavřou
Otevřené dveře chladničky či mrazničky způsobují 
plýtvání energií a nežádoucí nárůst vnitřní teploty. 
Dveře chladniček AEG jsou navrženy tak, aby se 
automaticky zavřely vždy, když je necháte nedovřené. 
Jemně, tiše a precizně.

Vždy dokonalé nastavení pro chladničku i 
mrazničku
Díky oddělenému ovládání chladicího a mrazicího 
oddílu budete mít perfektní kontrolu nad vašimi 
potravinami. Teploty můžete nastavovat v souladu s 
vašimi aktuálními potřebami a libovolně je měnit, 
kdykoliv bude třeba. 

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole LowFrost; plně integrovaná s 
pevnými dvířky; výška (mm): 1780; celková roční spotřeba (KWh): 225; 
hlučnost dB(A): 35; čistý objem chladicího prostoru (l): 186; odmrazování 
chladničky: automatické; odmrazování mrazničky: manuální; ovládání: 
dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání

Ovládejte nastavení chladničky s mrazničkou pouhým dotykem
Užívejte si plnou kontrolu nad uskladněním a čerstvostí vašich potravin. 
Udělujte chladničce s mrazničkou pokyny pouhým přejetím prstu. Perfektní 
přehled o aktuálním nastavení vám zajistí přehledný dotykový displej.

Specifikace a benefity

• Pro kompletní vestavbu, montáž pevných dveří.
• Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 186 (l)
• Extrémně tichá: jen 35 dB
• Automatické odmrazování
• Funkce rychlého zmrazení
• Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení potravin
• Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé zmrazení 
• Funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti 
zabraňuje vytváření plísní a pachů
• Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Elektronická kontrola teploty s LCD displejem
• Elektronická kontrola teploty
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1769 x 556 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550

Chladnička kombinovaná s mrazákem
SCE81821LC

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF160P363025.jpg


Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 1769x556x549
Energetická třída A++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 225
Ovládání Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 186/72
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 189/73
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED, Po straně
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování LowFrost
Odmrazování mrazničky Ruční
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Akumulační doba (h) 24
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 12
Hlučnost (dB(A)) 35
Délka kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
EAN kód produktu 7332543508709
Produktové číslo pro partnery All Partn

Technická specifikace
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