
Styr funksjoner og temperatur med Electronic Control
Elektronisk kontroll gir deg muligheten til å foreta presise endringer av 
temperatur og andre lagringsfunksjoner. Dette effektive kombiskapet gir deg 
også øyeblikkelig tilbakemelding om justeringene dine på det digitale 
kontrollpanelet.

LED-belysning lyser opp hvert hjørne
Den interne LED-belysningen gir et diskret, mykt lys og skinner jevnt over hele 
plassen. I tillegg er LED-pærer mindre og mer energieffektive enn 
standardpærer – et mer bærekraftig valg.

Bevar de naturlige smakene med ColdSense
Automatisert temperaturkontroll med ColdSense. Hver gang kjøleskapdøren 
åpnes og lukkes reagerer kuldesensorer for å justere temperaturen tilbake til 
normalen. Beskytt favorittmaten mot temperatursvingninger, mens du beholder 
de naturlige smakene. 

Integrert kombiskap med LowFrost-teknologi, som sørger for redusert 
isdannelse og enklere renhold i frysedelen. Robuste hyller i sikkerhetsglass gir 
tryggere oppbevaring av tunge varer i kjøledelen, og Maxi-skuffen i fryseen 
gjør det enkelt å plassere store frysevarer.

Adaptiv temperatur, for total bevaring av maten
Ultimat temperaturkontroll med ColdSense. Kuldesensorer overvåker 
temperaturen i kjøleskapet og i rommet, og reagerer umiddelbart for å justere 
den presise temperaturen. 40 % raskere nedkjøling og mindre 
temperatursvingninger for maten din. Råvarene bevares på topp, ferske, 
fruktige, full av aroma.

Fordeler og Egenskaper

• Automatisk avriming av kjøledelen
• 0°-sone(r): No
• Lys- og lydsignal for varsling av åpen dør
• Frostmatic hurtiginnfrysning
• Flyttbare glasshyller i frysedelen
• Fryseskuffer: 3 fulle bredder, Gjennomsiktig plast
• Kjøleskapsbelysning: 1, Internal. LED, Side, With rise-on effect
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Serie 5000
Energieffektivitetsklasse F
Kapasitet (L) 196/72

Installering Innbygging med glideskinnemontering 
av møbeldør

Dørfarge Hvit
Sidefarge Hvit
Dørhengsling Høyre (omhengslingsbar)
WiFi Nei
Utvendige mål HxBxD (mm) 1772x548x549
Innbyggingsmål HxBxD (mm) 1780x560x550
Kompressor/Termostat 1C/1T
Maksvekt kjøkkenfront kjøl/frys /
PVC-fri Nei
CustomFlex Nei
Intense cooling Nei
No Frost LowFrost
Fasong på dør Integrert
Type håndtak Ingen
Kjølevæske R600a
Kjølemiddelmengde (g) 72
Lengde på kabel (m) 2.4
Årlig energiforbruk (kWt/år) 272
Lydnivå, dB(A) 35
Lydnivåklasse B

Sikkerhet ved strømavbrudd (t) 11.5
Min. omgivelsestemperatur, °C 10
Frysekapasitet, kg/24t 3.9
Klimaklasse SN-N-ST-T
PNC 925 503 171
EAN-kode 7332543735785

Produktspesifikasjon

AEG SCB618F3LS 5000 Static low frost 
 Innbygging Kombiskap 177.2 cm F

SCB618F3LS

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRF170DE00005.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1591282?signature=321a6059b0fac25c8ba9e1b82c527e433cafff839e7ab4ecb9d3dad677daeea6

