Chladničky, mrazničky 2008

PERFEKTNÍ TVAR A FUNKCE
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Pohodlí od AEG-Electrolux

Rychlé zchlazení a zmražení nových zásob

Poho

Výsuvná přihrádka na zeleninu
Výsuvná přihrádka na zeleninu nabízí jak
dostatek prostoru, tak správné prostředí
pro skladování různých druhů zeleniny
a pružná dělicí příčka je od sebe v případě potřeby odděluje.
Díky výsuvným lištám přihrádka hladce
vyjíždí a její obsah je snadno dostupný.

Stačí letmý pohled na displej
Elegantní a jasné digitální LCD displeje tvoří spojení mezi elektronickým ovládáním
spotřebiče a Vaším požadavkem. Získáte nejen na stupeň přesnou informaci o teplotě,
ale i o provozním stavu a o nastavených funkcích, jako jsou funkce Shopping, Coolmatic,
Frostmatic a Holiday.
Funkce Shopping (Nákup)
Stiskem tlačítka se můžete jednoduše a dobře postarat o nově vložené potraviny. Nová
funkce Shopping aktivuje funkci Coolmatic na dobu 6 hodin spolu s funkcí Frostmatic
na dobu jedné hodiny. Je to ideální řešení, když je potřeba například po nákupu vložit
najednou velké množství potravin do chladničky a mrazničky.
Funkce Holiday (Dovolená)
Funkce Holiday brání v chladničce vzniku plísní a pachů: teplota uvnitř chladničky se
automaticky nastaví na +15 °C. Stačí chladničku vyprázdnit, zavřít dveře a odjet na
dovolenou.

Kostky ledu po ruce
S mrazicím podnosem se kostky ledu dají
snadno nalézt a jsou vždy po ruce. Tento
výsuvný tác, příhodně zavěšený na mrazicí přihrádce, je ideálním místem pro
skladování menších balíčků potravin,
které v mrazničce často zapadnou.

Coolmatic*
Když je třeba ochladit na optimální
teplotu pro skladování větší porce
čerstvých potravin – například týdenní
nákup, stačí pouze stisknout tlačítko.
Chladnička pak bude příštích 6 hodin
pracovat při teplotě +2 °C a potom se
automaticky přepne na původně
nastavenou teplotu.

Delší skladování čerstvých potravin (LongFresh)
V minulých letech jsme hodně investovali do výzkumu a vývoje, aby bylo možno
prodloužit dobu skladování čerstvých potravin. Výsledkem je řešení nazvané „LongFresh“.
Každou ze dvou zásuvek „LongFresh“ je možné nastavovat samostatně. Při teplotě 0 °C
a při nízké vlhkosti lze skladovat maso, ryby a sýry za těch nejvhodnějších podmínek.
Vysoká vlhkost je zase ideální pro skladování salátů, ovoce a zeleniny. V objemných
zásuvkách (celkový čistý objem 82 litrů) lze skladovat velké množství čerstvých potravin.
Všechny druhy potravin, které jsou skladovány při ideálních hodnotách teploty a vlhkosti,
vydrží čerstvé až třikrát déle než v „tradiční“ chladničce. Důležité vitaminy a minerály
se tak zachovají déle.

*COOLMATIC je registrovanou známkou obchodní firmy WAECO International GmbH

Frostmatic
Rychlozmrazování je v současné době
vhodné a úsporné. Spotřebič bude po
dobu až 52 hodin (podle modelu) pracovat nepřetržitě a pak se automaticky
přepne na původně nastavenou teplotu.
Tímto způsobem se potraviny rychle
zmrazí – z teploty +25 °C na -18 °C
(asi 4,5 kg potravin na 100 litrů objemu
mrazničky).

Pohodlí od AEG-Electrolux

odlí

Udrží potraviny čerstvé až třikrát déle
Dynamické chlazení
– rovnoměrná teplota (DME)
Dynamické chlazení znamená konec
různých teplotních zón v chladničce.
Ventilátor zajišťuje v chladničce pravidelnou cirkulaci chladného vzduchu. Tím se
teplotní rozdíly mezi horní a spodní částí
spotřebiče zredukují na 1 °C. Výhodou je,
že můžete skladovat potraviny na kterékoliv polici, můžete je tedy uspořádat
účelněji.

No Frost
– už nikdy nemusíte odmrazovat!
Některé spotřebiče jsou vybaveny funkcí
No Frost, to znamená pravidelným automatickým odmrazováním mrazničky.
Výsledkem je rovnoměrnější teplota,
nevytváření námrazy, lepší uchovávání
potravin a nižší spotřeba energie.
Odmrazování je plně automatické – takže
již nikdy nemusíte odmrazovat svůj
spotřebič ručně.

Obzvlášť velká zásuvka na zeleninu
Tato praktická zásuvka na zeleninu
nabízí dostatek místa pro čerstvou
zeleninu. Zásuvka snadno klouže po
vodicích lištách, i když je zcela naplněna,
takže její otevírání a zavírání nevyžaduje
žádnou sílu, vyklápění nebo otřásání.

Způsob rychlého ochlazování nápojů
Umístěte prostě nádoby nebo lahve
s nápoji před ventilátor do držáků na
lahve. Nastavte úroveň ventilátoru na
„max.“ a zvolte funkci „Coolmatic“.
Za mřížkou ventilátoru je umístěn aktivní
uhlíkový filtr, který v chladničce odfiltruje pachy. Tento filtr brání přenosu
nepříjemných pachů z uložených nezabalených potravin.

Nižší spotřeba energie
– ještě větší pohodlí
Minimalizace spotřeby elektrické energie
u spotřebičů byla pro AEG-Electrolux
vždy prioritou ve všech kategoriích
výrobků. Energetické třídy A a A+ našich
chladniček a mrazniček svědčí o tom, že
pro toto tvrzení máme důvod. Mnoho
spotřebičů má spotřebu energie o 24 %
nižší, než je limit pro třídu A, a poskytují
proto ještě další úsporu.

Energetická

A+
třída

Klimatická třída
Klimatická třída uváděná na chladničkách
a mrazničkách udává optimální teplotu
okolí, kde je spotřebič v provozu.
Při volbě umístění spotřebiče je třeba mít
na mysli, že teplota místnosti má vliv jak
na spotřebu energie, tak i na optimální
chod spotřebiče.

Nejtišší řada
Vyrobili jsme nejtišší řadu domácích
spotřebičů AEG-Electrolux. Díky vyspělým
technickým změnám a lepší izolaci vám
nabízíme nejtišší řadu výrobků.

Zkratky mají tento význam:
SN:
+10 … +32 °C
N:
+16 … +32 °C
ST:
+18 … +38 °C
T:
+18 … +43 °C
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Spotřebiče Side-by-side

S75598KG (S75267KG + S70338KA + SBSKITA)
Energetická

A
třída

Elektronické
ovládání

Jestliže hledáte optimální prostor pro skladování potravin a vína, je pro Vás „AEG-Electrolux Best“ side-by-side ideální volbou! Tento
spotřebič nabízí mrazničku, kterou nebudete muset nikdy odmrazovat, elegantní prostor na uskladnění vína s dřevěnými policemi
s kapacitou až 39 lahví a objemnou chladničku s ventilátorem a velkou 55litrovou výsuvnou zásuvkou na zeleninu. Navíc vás zaujme
moderním designem, nerezovým povrchem s úpravou proti otiskům prstů a elektronickým ovládáním.

• celonerezové provedení
• No Frost
• celkový hrubý objem 587 litrů
• elektronické ovládání s LCD displejem
• rozměry (VxŠxH): 177,2x108x54,7 cm

S75267KG
• chladnička s mrazničkou a vinotékou
• celonerezové provedení
• No Frost chladnička i mraznička
• Coolmatic, Frostmatic
• světelný a zvukový indikátor vysoké
teploty
• prostor pro uchování vína
s dřevěnými policemi (39 lahví)
• halogenové osvětlení
• hrubý objem: 255 litrů
• čistý objem vinotéky: 162 litrů
• čistý objem mrazničky: 78 litrů
• rozměry (VxŠxH): 177,2x54x54,7 cm
• spotřeba energie za rok: 314 kWh
• mrazicí výkon: 10 kg/24h
• akumulační doba: 25 h
• klimatická třída: N
• hlučnost (IEC 704-3): 38 dB

S70338KA
• chladnička
• celonerezové provedení
• Coolmatic
• police ze skla
• halogenové osvětlení
• velká zásuvka na zeleninu
• ventilátor
• hrubý objem: 332 litrů
• čistý objem: 330 litrů
• rozměry (VxŠxH): 177,2x54x54,7 cm
• spotřeba energie za rok: 177 kWh
• klimatická třída: N
• hlučnost (IEC 704-3): 34 dB

SBSKITA
• montážní sada obsahující vrchní
panel a podstavec

Spotřebiče Side-by-side

S75628SK
Energetická

A
třída

Elektronické
ovládání

• celonerezové provedení
• elektronické ovládání s LCD
displejem
• No Frost
• výrobník vody a ledových kostek
nebo drceného ledu s filtrem na
vodu
• Frostmatic
• bezpečnostní police ze skla
• světelný a zvukový indikátor
vysoké teploty
• světelný a zvukový indikátor
otevřených dveří
• police „Smart fit“ s nastavitelnou
výškou
• zásuvka s ovládáním teploty
• přihrádka na maso
• hrubý objem: 620 litrů
• čistý objem chladničky: 374 litrů
• čistý objem mrazničky: 159 litrů
• rozměry (VxŠxH): 176x90,5x68,2 cm
– hloubka vhodná pro 60 cm
hluboké kuchyňské skříňky
• spotřeba energie za rok: 531 kWh
• mrazicí výkon: 7,5 kg/24 h
• akumulační doba: 4,7 h
• klimatická třída: T
• hlučnost (IEC 704-3): 40 dB(A)
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Kombinace s mrazničkou dole

S75438KG
Energetická

A+
třída

Šířka

70
Elektronické
ovládání

cm

• mimořádně velký objem díky šířce
70 cm
• dveře z nerezové oceli
• elektronické ovládání
s LCD displejem na dveřích
• Coolmatic, Frostmatic
• funkce Holiday
• světelný a zvukový indikátor
vysoké teploty
• police s držákem na lahve
• výsuvná přihrádka na zeleninu
• police ze skla
• halogenové osvětlení
• ventilátor s pachovým filtrem
• klenuté dveře
• madlo po celé délce dveří
• hrubý objem: 440 litrů
• čistý objem chladničky: 305 litrů
• čistý objem mrazničky: 102 litrů
• rozměry (VxŠxH):
195x69,5x66,9 cm
• spotřeba energie za rok: 347 kWh
• mrazicí výkon: 14 kg/24 h
• akumulační doba: 20 h
• klimatická třída: SN-N-ST-T
• hlučnost (IEC 704-3): 42 dB

Kombinace s mrazničkou dole

S70318KG5

Energetická

Energetická

A++
třída

S70408KG

Elektronické
ovládání

• mimořádně nízká spotřeba energie
• dveře z nerezové oceli
• 2 kompresory
• elektronické ovládání
s LCD displejem
• Coolmatic, Frostmatic
• funkce Holiday
• světelný a zvukový indikátor vysoké
teploty
• přestavitelné otevírání dveří
• klenuté ploché dveře
• dlouhá celonerezová úchytka
• police ze skla
• police s držákem na lahve
• výsuvná přihrádka na zeleninu
• hrubý objem: 308 litrů
• čistý objem chladničky: 218 litrů
• čistý objem mrazničky: 81 litrů
• rozměry (VxŠxH): 185x60x62,5 cm
• spotřeba energie za rok: 200 kWh
• mrazicí výkon: 13 kg/24 h
• akumulační doba: 30 h
• klimatická třída: SN-N-ST-T
• hlučnost (IEC 704-3): 40 dB

A+
třída

Šířka

60
Elektronické
ovládání

cm

• 2 kompresory
• dveře z nerezové oceli, tmavě
stříbrné boční stěny
• elektronické ovládání s LCD
displejem
• klenuté ploché dveře
• Coolmatic, Frostmatic
• funkce Holiday
• světelný a zvukový indikátor vysoké
teploty
• akustický indikátor otevřených
dveří
• přestavitelné otevírání dveří
• police ze skla
• výsuvná přihrádka na zeleninu
• držák na lahve
• halogenové osvětlení
• hrubý objem: 392 litrů
• čistý objem chladničky: 265 litrů
• čistý objem mrazničky: 87 litrů
• rozměry (VxŠxH): 200x59,5x62,3 cm
• spotřeba energie za rok: 303 kWh
• mrazicí výkon: 14 kg/24 h
• akumulační doba: 30 h
• klimatická třída: SN-N-ST-T
• hlučnost (IEC 704-3): 40 dB(A)
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Kombinace s mrazničkou dole

S86378KG8

S75398KG38

Energetická

Šířka

Energetická

A+

60

A

cm

třída

třída

Elektronické
ovládání

• zóna „Longfresh” 0 °C s ovládáním
vlhkosti
• 2 kompresory
• dveře z nerezové oceli
• elektronické ovládání s LCD
displejem na dveřích
• klenuté ploché dveře
• Coolmatic, Frostmatic
• funkce Holiday
• světelný a zvukový indikátor vysoké
teploty
• akustický indikátor otevřených
dveří
• přestavitelné otevírání dveří
• dynamické chlazení s rychlozchlazováním, výklopný držák na lahve
a pachový filtr
• police ze skla
• halogenové osvětlení
• hrubý objem: 361 litrů
• čistý objem, chladničky: 160 litrů
+ 82 litrů zóna 0 °C
• čistý objem mrazničky: 87 litrů
• rozměry (VxŠxH): 200x59,5x62,3 cm
• spotřeba energie za rok: 315 kWh
• mrazicí výkon: 14 kg/24 h
• akumulační doba: 30 h
• klimatická třída: SN-N-ST-T
• hlučnost (IEC 704-3): 40 dB(A)

Šířka

60
Elektronické
ovládání

cm

• celonerezové provedení
• No Frost chladnička i mraznička
/Full No Frost/
• elektronické ovládání s 2 LCD
• klenuté dveře
• Coolmatic, Frostmatic
• funkce Holiday
• světelný a zvukový indikátor
vysoké teploty
• přestavitelné otevírání dveří
• police ze skla
• výsuvná zásuvka na zeleninu
• police s držákem na lahve
• mimořádně velký objem ve
srovnání s vnějšími rozměry
• hrubý objem: 384 litrů
• čistý objem chladničky: 281 litrů
• čistý objem mrazničky: 78 litrů
• rozměry (VxŠxH): 201x59,5x63,2 cm
• spotřeba energie za rok: 396 kWh
• mrazicí výkon: 10 kg/24 h
• akumulační doba: 16 h
• klimatická třída: SN-N-ST
• hlučnost (IEC 704-3): 42 dB(A)

Kombinace s mrazničkou dole

S75358KG38

S70402KG8

Energetická

Šířka

Energetická

A

60

A+

cm

třída

třída

Elektronické
ovládání

• celonerezové provedení
• No Frost chladnička i mraznička
/Full No Frost/
• elektronické ovládání s 2 LCD
• klenuté dveře
• Coolmatic, Frostmatic
• funkce Holiday
• světelný a zvukový indikátor
vysoké teploty
• přestavitelné otevírání dveří
• bezpečnostní police ze skla
s rámečky v nerezové barvě
• výsuvná zásuvka na zeleninu
• police s držákem na lahve
• mimořádně velký objem ve
srovnání s vnějšími rozměry
• hrubý objem: 342 litrů
• čistý objem chladničky: 240 litrů
• čistý objem mrazničky: 78 litrů
• rozměry (VxŠxH): 185x59,5x63,2 cm
• spotřeba energie za rok: 375 kWh
• mrazicí výkon: 10 kg/24 h
• akumulační doba: 16 h
• klimatická třída: SN-N-ST
• hlučnost (IEC 704-3): 42 dB(A)

Šířka

60
Elektronické
ovládání

cm

• 2 kompresory
• elektronické ovládání s LCD
displejem
• klenuté ploché dveře
• Coolmatic, Frostmatic
• světelný a zvukový indikátor
vysoké teploty
• přestavitelné otevírání dveří
• bezpečnostní police ze skla
• zásuvka na zeleninu na vodicích
lištách
• držák na lahve
• mimořádně velký objem
• hrubý objem: 401 litrů
• čistý objem chladničky: 285 litrů
• čistý objem mrazničky: 92 litrů
• rozměry (VxŠxH): 201x59,5x63,2 cm
• spotřeba energie za rok: 296 kWh
• mrazicí výkon: 12 kg/24 h
• akumulační doba: 20 h
• klimatická třída: SN-N-ST
• hlučnost (IEC 704-3): 40 dB(A)

9

10

Kombinace s mrazničkou dole

S60362KG8

S40360KG8

Energetická

Šířka

Energetická

Šířka

A+

60

A+

60

třída

cm

• 2 kompresory
• klenuté ploché dveře
• Frostmatic
• světelný indikátor vysoké teploty
• přestavitelné otevírání dveří
• police ze skla
• zásuvka na zeleninu na vodicích
lištách
• držák na lahve
• zmrazovací podnos
• automatické dovírání dveří
• mimořádně velký objem
• hrubý objem: 359 litrů
• čistý objem chladničky: 245 litrů
• čistý objem mrazničky: 92 litrů
• rozměry (VxŠxH): 185x59,5x63,2 cm
• spotřeba energie za rok: 281 kWh
• mrazicí výkon: 12 kg/24 h
• akumulační doba: 20 h
• klimatická třída: SN-N-ST
• hlučnost (IEC 704-3): 40 dB(A)

třída

cm

• klenuté ploché dveře
• přestavitelné otevírání dveří
• bezpečnostní police ze skla
• 2 obzvlášť hluboké a vysoké
zásuvky na zeleninu
• mimořádně velký objem
• hrubý objem: 359 litrů
• čistý objem chladničky: 245 litrů
• čistý objem mrazničky: 92 litrů
• rozměry (VxŠxH): 185x59,5x63,2 cm
• spotřeba energie za rok: 281 kWh
• mrazicí výkon: 4 kg/24 h
• akumulační doba: 20 h
• klimatická třída: SN-N-ST
• hlučnost (IEC 704-3): 38 dB(A)

Kombinace s mrazničkou dole

S40340KG18
Energetická

Šířka

A+

60

třída

cm

• klenuté ploché dveře
• přestavitelné otevírání dveří
• mimořádně velký objem
• hrubý objem: 336 litrů
• čistý objem chladničky: 223 litrů
• čistý objem mrazničky: 92 litrů
• rozměry (VxŠxH): 175x59,5x63,2 cm
• spotřeba energie za rok: 274 kWh
• mrazicí výkon: 4 kg/24 h
• akumulační doba: 20 h
• klimatická třída: SN-N-ST
• hlučnost (IEC 704-3): 38 dB(A)

11

Staňte se členem Electrolux Family Clubu!
Electrolux Family Club nabízí svým členům zajímavé
produktové a servisní nabídky a příjemná překvapení pro
domácnost. Pro další informace se laskavě obraťte na:
EFC, P. O. Box 79, 180 00 Praha 8, tel.: 222 311 678,
e-mail: efc@electrolux.cz, www.electrolux.cz

Adresa:
ELECTROLUX
Budějovická 5, Praha 4
tel.: 261 126 112
e-mail: info@electrolux.cz
www.electrolux.cz

Další katalogy:

Technické změny vyhrazeny.

Pračky / sušičky

Myčky nádobí

Poradenství a prodej
Vestavné spotřebiče

Vysavače / malé spotřebiče

Tvůrce promyšleného designu
Vzpomínáte si, kdy jste naposledy rozbalili dárek a zvolali: „Jé, přesně tohle
jsem chtěla! Jak jsi to mohl vědět?” Právě tenhle pocit se designéři společnosti
Electrolux snaží vyvolat v každém, kdo si vybere nebo používá některý
z výrobků značky Electrolux. Snažíme se předjímat, jaké spotřebiče naši
zákazníci skutečně chtějí a potřebují, a podle toho vytváříme své výrobky.
Věnujeme tomu čas, znalosti a spoustu přemýšlení.
Tento způsob přemýšlení a péče o zákazníka znamená, že porozumíme jeho
očekávání a pronikneme do podstaty věci. Nejde o design za každou cenu,
ale o design pro uspokojení uživatele. Promyšlený design pro nás znamená
vyrábět výkonné spotřebiče, které se budou snadněji používat a se kterými se
bude příjemněji pracovat. Spotřebiče, které dají našim zákazníkům svobodu
užívat si největšího luxusu 21. století – duševní pohody. Naším cílem je vnést
více pohody a klidu do každodenního života většího počtu lidí na celém světě.
Takže když říkáme, že na Vás myslíme, myslíme to opravdu vážně.

Tento katalog jsme připravili na základě informací,
které jsme v době tisku měli k dispozici. Pokud
zjistíme nesprávné nebo chybné údaje ve
specifikacích nebo popiscích výrobků, opravíme je
na našich webových stránkách www.electrolux.cz.
Na těchto stránkách najdete vždy aktualizované
specifikace a popisky výrobků z tohoto katalogu.
Náš katalog jsme připravovali s maximálním úsilím,
může však obsahovat chyby. Když najdete nějakou
chybu, prosím, okamžitě nás upozorněte.
Nejpřesnější údaje podle aktuálních poznatků
najdete na našich webových stránkách
www.electrolux.cz.

Electrolux. Thinking of you.
Více o nás na www.electrolux.cz.

PERFEKTNÍ TVAR A FUNKCE

