
Този охладител за вино е проектиран без дръжки за елегантен 
външен вид.
Този охладител за вино има елегантен и завършен външен вид. 
Проектиран е без никакви дръжки, вместо това се отваря с леко 
натискане. Също така се подравнява с други уреди на AEG, запазвайки 
изчистените линии в кухнята.

Съхранявайте до 18 бутилки в този компактен охладител за вино
Съхранявайте до 18 бутилки в този компактен охладител за вино. 
Дизайнът Ви позволява винаги да сервирате любимото си вино дори 
когато пространството във Вашата кухня е ограничено.

Разположението в този охладител за вино Ви позволява да 
съхранявате големи бутилки
Дали шампанско или просеко, този охладител за вино може да побира 
бутилки, които се различават по размер и форма. Неговият гъвкав дизайн 
разполага с повече пространство между рафтовете, което позволява 
виното да се съхранява в различни позиции. Поддържайте Вашата 
колекция охладена и разнообразна.

Директен контрол на температурата, за да съхранявате виното си в 
отлично състояние
С този охладител за вино можете да бъдете спокойни, че бутилките Ви се 
съхраняват при точно необходимата температура. Директният контрол на 
температурата Ви позволява да зададете диапазон от 5 до 20 градуса.

Компактен охладител за гъвкаво съхранение на вино
Този компактен охладител за вино предлага изключителен стил и 
гъвкавост. С температурен диапазон от 5 до 20 градуса пасва идеално на 
другите кухненски уреди от компактната гама на AEG.

Product Benefits & Features

• Нетен капацитет на хладилника:  л
• Нетен капацитет на зона с нулева темпаратура:  л
• Общ нетен капацитет: 49 л
• Енергиен клас: F
• Хладилник за вграждане с врата и рамка за декоративен панел
• Стъклена врата, устойчива на UV лъчи
• Електронно управление на температурата с цифрови индикации
• Рафтове на хладилника: 2 дървени с пълна ширина + 1 пластмасова 
основа с пълна ширина, Дървени
• Осветление на хладилника: Вътрешно LED
• Цвят/ дизайн на хладилника: Черен мат
• Панти на вратата: Падащи 
• Крачета на уреда: регулируеми крачета
• 450 мм височина за вграждане
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Технология на охлаждане на 
хладилната част Статично охлаждане

Общ нетен капацитет (л) 49
Енергиен клас F
Инсталация За вграждане
Размери за вграждане ВxШxД в мм 450x560x550
Размери ВxШxД в мм 455x595x566
Основен цвят Черен мат
Консумирана мощност (Watt) 90
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.8

Продуктов код (PNC) 923 421 114
Ниво на шум, dB(A) 39
Минимална температура в 
помещението, C 16

Годишна консумация на енергия, 
kWh 100

Климатичен клас N-ST

Product Specification
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