
Gaveta totalmente extensível
Tenha visibilidade e acesso completos aos seus produtos frescos com a 
gaveta totalmente extensível. O design inovador oferece-lhe uma forma mais 
fácil de armazenar e aceder aos ingredientes.

Espaço perfeitamente adaptável com FlexiShelf
Experimente o armazenamento flexível do frigorífico com FlexiShelf. A zona 
frontal da prateleira é retrátil, deslizando perfeitamente por baixo da secção 
traseira da prateleira e oferecendo as condições ideais para acomodar itens 
mais altos.

Dez anos de garantia no compressor
A garantia de dez anos do compressor proporciona-lhe 
a máxima tranquilidade. Esta garantia inclui mão de 
obra, transporte, remoção e recarga de gás, 
manutenção e custos de serviço.

Ajustar definições com controlo tátil eletrónico
Ganhe todo o controlo sobre o seu congelador com o controlo eletrónico tátil. 
O display LED oferece um acesso fácil às funções e temperatura do 
congelador, para que possa adequar as funções consoante às necessidades 
de cada momento.

Prateleiras uniformemente refrigeradas, sem zonas quentes
O sistema DynamicAir mantém um fluxo de ar constante para garantir uma 
temperatura estável em todo o compartimento do frigorífico. Todas as 
prateleiras são refrigeradas uniformemente para evitar zonas quentes, inibindo 
o crescimento de bactérias e preservando a frescura dos ingredientes.

Frigorífico Integrável DynamicAir de 178 cm de altura, FlexiShelf, Controlo 
eletrónico tátil, Iluminação LED, Instalação calhas deslizantes

DynamicAir, temperatura uniforme em todo o frigorífico
A tecnologia DynamicAir da AEG mantém um fluxo de ar constante para 
garantir uma temperatura estável em todo o frigorífico. Todas as prateleiras se 
mantêm uniformemente refrigeradas. De cima a baixo, mantendo os 
ingredientes sempre frescos.

Product Benefits & Features

• Instalação em calhas deslizantes
• Extremamente silencioso: apenas 0 dB 
• Descongelação automática do frigorífico. 
• Função Férias
• Função Coolmatic para arrefecimento dos alimentos frescos
• Refrigeração ventilada
• Filtro de ar puro
• Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
• 4 de largura completa + 1 flexível Prateleiras, Vidro de largura total com 
guarnição frontal e traseira 
• 2 para 6 suporte(s) para ovos
• Iluminação interior
• Cor: Branco 
• Porta com abertura à Direita e reversível 
• 1780 mm altura encastre 
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PNC 923 581 064
EAN 7332543730391
Classe do Produto Frigorífico
Cor Branco
Prateleira para garrafas 1, Com orla
Classe de eficiência energética 
(Regulamento (UE) 2017/1369) E

Soma do volume dos compartimentos 
de refrigeração (UE 2017/1369) 311

Classe climática (UE) 2017/1369 SN-N-ST
Consumo ponderado de energia em 
kiloWatts hora por ano (kWh/a) (EU) 
2017/1369

114

Tipo descongelação frigorífico Auto
Nº de prateleiras do frigorífico 4 de largura completa + 1 flexível

Prateleiras da porta 1 3, Largura total, transparentes, Com 
orla

Compartimento diário 1 largura total transparente, Prateleira 
da tampa, Com orla

Suportes para ovos 2 para 6
Nº de tampas 1
Tipo de gavetas do frigorífico Plástico transparente

Gavetas especiais do frigorífico 1 Gaveta amovível, Totalmente 
extensível

Iluminação 1, Integrada no ventilador, Interna. 
LED, Intensidade gradual

Índice de eficiência energética (UE 
2017/1369) 100

Classe de emissão de ruído aéreo 
(UE 2017/1369) B

Emissão de ruído aéreo (UE 
2017/1369) 34

Temperatura ambiente mínima (UE) 
2017/1369 10

Temperatura ambiente máxima (UE) 
2017/1369 38

Temperatura recomendada (alimentos 
frescos) (UE2017/1369) 4

Instalação Calhas deslizantes
Tipo de porta 1
N.º Portas 1
Porta reversível Sim
Dobradiças das portas Direita e reversível
Calhas telescópicas Sim
Tipo de controlo Eletrónico Tátil
Dimensões (AxLxP), em mm 1772x548x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em 
mm 1780x560x550

Ventilador HighFan
Segurança para crianças Sim
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