
AGE72925NW Fryseskab

Tilpasset ethvert frysebehov

Med CustomFlex fryseren fra AEG kan du frit organisere din opbevaring. Clips
og klare bokse i døren gør det nemt at opbevare og sikre overblik over selv
små varer i fryseren. Flytbare klare hylder i toppen giver fri mulighed for
opbevaring af store som små varer.

Perfekt opbevaring af dine frosne varer

En af de største skuffer på markedet. Skuffen er nem at åbne takket være
teleskopskinnerne, og med den indvendige skillevæg bestemmer du selv
størrelsen på rummene.

Opdel og organiser nemt dine frostvarer

Fryseskabets skuffer har udtræksskinner, så nemt kan komme til dine
frostvarer. Med de mange skuffer kan nemt adskille kød fra grøntsager eller
beskytte blødere ting mod tungere genstande.

Flere fordele
Åben plads i fryseren til fleksibel opbevaring og bedre overblik•

NoFrost: Den bedste isfri teknologi, der fås•

Indvendig LED-belysning giver kraftigt lys i alle hjørner•

Funktioner:

Elektronisk temperaturstyring med LED
indikatorer

•

NoFrost - automatisk afrimning•
CustomFlex® fleksibel dørindretning•
Visuel døralarm•
Visuel temperaturalarm•
Flexi-Space glashylder•
 LED med fade-effekt, Indvendig LED
lys

•

Frostmatic med automatisk
temperaturskift

•

Hurtig indfrysningsfunktion med
automatisk temperaturskift

•

Frekvensstyret Inverterkompressor•
 1 maxi og 3 med udtræk•
QuickDoor døråbner•

Tekniske data:

Installation : Fritstående•
Farve : Hvid•
Dørhængsling : Venstrehængt, vendbar•
Energieffektivitetsklasse : A++•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 1850x595x647•
Rumindhold frys, brutto ltr : 284•
Rumindhold frys, netto ltr : 241•
Afstand til sidevæg, mm : 10•
Energiforbrug årligt, kWh : 236•
Optøningstid fra -18°C til -9°C, timer : 25•
Indfrysningskapacitet, kg/døgn : 22•
Lydeffektniveau, dB(A) : 41•
Klimaklasse : SN-N-ST-T•
Håndtag : Rustfri stål•
Hjul/stilleben : Justerbare stilleben, foran, Hjul bagerst•
Kølemiddelstype : R600a•
Kølemiddelsmængde, g : 241•
Ledningslængde, m : 2.4•
EAN : 7332543650330•

Produktbeskrivelse:

Højt specificeret
fryseskab i hvid med
CustomFlex
dørindretning for nem
opbevaring af små
varer. Flytbare hylder i
skabets øverste halvdel
giver en unik fleksibilitet
og mulighed for at fryse
selv store portioner ned.
Lavt energiforbrug med
energiklasse A++,
NoFrost køleteknologi
så du slipper for at
afrime samt klare skuffer
på skinner for godt
overblik. Venstrehængt.
Føres hos udvalgte
forhandlere.


