
SWB66001DG Frigorífico

Garrafeira, para oferecer ao seu vinho as melhores condições de
conservação
Os conhecedores sabem que as melhores garrafas merecem as melhores
condições. É por isso que a AEG concebeu esta gama de garrafeiras. A
garrafeira mantem a temperatura ideal, evita que as rolhas sequem e mantem
a complexidade de sabores em cada garrafa.

Porta de vidro que filtra os raios UV

Este vidro especial protege o vinho dos raios UV do exterior, quanto as luzes
LED integradas no design proporcionam total visibilidade.

Iluminação LED no interior

Luzes LED integradas no design proporcionam visibilidade total.

Mais benefícios:
Prateleiras de madeira ajustáveis para armazenamento horizontal de garrafas•

Limita as vibrações do compressor que podem deteriorar o vinho•

Características:

Nível de ruído: 42 dB•
Display digital•
 6 largura completa Prateleiras,
Madeira

•

Iluminação interior•
Cor: Preto+Vidro•
Porta com abertura à Direita e
reversível

•

Pés ajustáveis•
 822 mm altura encastre•

Especificações técnicas:

PNC : 923 421 081•
EAN : 7332543491407•
Classe do Produto : Frigorífico•
Cor : Preto+Vidro•
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE)
2017/1369) : G

•

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE
2017/1369) : 145

•

Classe climática (UE) 2017/1369 : N-ST•
Consumo ponderado de energia em kiloWatts hora por ano
(kWh/a) (EU) 2017/1369 : 148

•

Nº de prateleiras do frigorífico : 6 largura completa•
Nº de tampas : 1•
Tipo de gavetas do frigorífico : Nenhum•
Gavetas especiais do frigorífico : Nenhum•
Iluminação : Interna. LED•
Índice de eficiência energética (UE 2017/1369) : 170•
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : D•
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) : 42•
Temperatura ambiente mínima (UE) 2017/1369 : 16•
Temperatura ambiente máxima (UE) 2017/1369 : 38•
Instalação : Porta larga•
Tipo de porta : 1•
N.º Portas : 1•
Porta reversível : Sim•
Dobradiças das portas : Direita e reversível•
Tipo de controlo : Eletrónico•
Dimensões (AxLxP), em mm : 820x595x565•
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 822x600x550•
Ventilador : Outros•
Segurança para crianças : Não•
Iluminação LED : Sim•
Porta sobre porta : Não•
Porta deslizante : Não•
Voltagem, V : 220-240•
Frequência, Hz : 50•
Ligação (W) : 90•

Descrição do produto:

Garrafeira com 82cm de
altura, instalação
debaixo de bancada,
abertura de porta à
direita, 6 níveis de
armazenamento,
capacidade para até 52
garrafas, controlo tátil
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