
10 års ro i sindet
10 års garanti på kompressoren giver ubetinget ro i sindet. Garantien omfatter 
fejl, der ikke skyldes udefrakommende forhold.

ExtraChill skuffe. Til delikate friske råvarer
Forsink modningen af dine foretrukne oste og pålæg ned ved at opbevare dem 
i ExtraChill-skuffen. Skuffen opretholder en lavere temperatur end resten af 
køleskabet.

Gør dit køkken unikt med den elegante DesignLine.
Køleskabets glatte, moderne design får ekstra liv med kvalitetsmaterialer. For 
et perfekt, moderne køkken.

Kan tilpasses enhver smag med CustomFlex®
Lækre og friske retter kræver nem adgang til friske 
ingredienser. Med CustomFlex® kan du organisere 
dine madvarer i køleskabet, lige som du vil. Byt hurtigt 
og nemt om på beholderne i døren for at udnytte 
pladsen bedst muligt. Køleskabet, der tilpasser sig din 
smag.

Avanceret køling. Overlegen madbeskyttelse. Med 
Cooling 360°
Cooling 360° køleskabet er designet til madbeskyttelse 
og opbevaring. Luftcirkulationsåbningerne sikrer en 
konstant køling, der når ud i hvert hjørne. Samt er 
hurtig tilbage til den indstillede temperatur efter en 
døråbning. Nyd din foretrukne mad længere, og smid 
mindre væk.

Stilfuldt DesignLine køle-/fryseskab i stål med flad dør og integrerede håndtag. 
Cooling360° med metalbagvæg sikrer jævn temperatur i hele køleskabet og 
genskaber hurtigt temperaturen efter døråbning. Fryser med selvafrimende 
NoFrost samt unik CustomFlex® dørindretning i køledelen. Føres hos udvalgte 
forhandlere.

Fødevarekvaliteten beskyttet. Med overlegen Cooling 360°.
Sørg for, at fødevarer bevarer deres kvalitet længere med Cooling 360°. 
Køleskabet bruger et cirkulationssystem til konstant at flytte kølet luft ud i hvert 
hjørne for at bevare tekstur, næringsstoffer og smag. Mens interiøret i rustfrit 
stål gendanner temperaturen efter hver døråbning.

Fordele og funktioner

• Elektronisk temperaturstyring med LCD display på døren
• NoFrost selvafrimende fryser
• Selvafrimende køleskab
• Cooling 360°
• CustomFlex® dørindretning
• ExtraChill lavtemperaturskuffe
• Visuel og akustisk temperaturalarm
• Coolmatic
• Frostmatic
• Feriefunktion
• 2 alm og 1 halvdyb
• Køleskabslys: Indvendig LED lys

AEG 7000 A+++ Køle-/fryseskab med NoFrost selvafrimning
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Serie/Tema 7000 PRECISE
Installation Fritstående
Farve Rustfri stål med AntiFingerPrint

Dørhængsling Højrehængslet. Kan vendes af 
tekniker

Energieffektivitetsklasse A+++
Udvendige mål, HxBxD, mm 1860x595x650
Energiforbrug årligt, kWh 175
Brutto volume køl/frys, ltr 215/104
Netto volume køl/frys, ltr 208/94
Antal kompressorer / termostater 1 / 2
Min. omgivelsestemperatur 10°C
Optøningstid fra -18°C til  -9°C, timer 22
Indfrysningskapacitet, kg/døgn 8
Klimaklasse SN-N-ST-T
Lydeffektniveau, dB(A) 39
Håndtag Integreret lommehåndtag
Hjul/stilleben Justerbare stilleben, Hjul
Kølemiddel/mængde i gram R600a/44
Ledningslængde, m 2.5
EAN 7332543728787

Tekniske data

AEG 7000 A+++ Køle-/fryseskab med NoFrost selvafrimning
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