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Šaldymo prietaisai2

Dizainas, veikimas, valdymas, švara, tvarka 

Elegantiško dizaino er-
gonomiški šaldymo prie-
taisai 
Naujos linijos ir nepamirštami 

prietaisų akcentai – neįprastas 

3D priekinių durelių dizainas, er-

gonomiškos rankenėlės, aukštos 

kokybės nerūdijantis plienas, sta-

čiakampiai valdymo mygtukai. 
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Pakanka tik pažvelgti į ek-
ranėlį 
Elegantiškas ir patogus skaitmeni-

nis skystųjų kristalų ekranėlis Jūsų 

pageidavimus perduoda šaldymo 

prietaisui. Ekranėlyje galite laips-

nio tikslumu nustatyti prietaiso vi-

daus temperatūrą, veikimo režimą 

ir įvairias funkcijas – naujų pirki-

nių (SHOPPING), greitojo vėsinimo 

(COOLMATIC), greitojo užšaldymo 

(FROSTMATIC) ir atostogų (HOLI-

DAY). 

Prietaiso vidaus erdvę 
galima pritaikyti savo po-
reikiams, todėl būtiniausi 
produktai visuomet bus 
lengvai pasiekiami 
Prietaisas puikiai pritaikytas įvai-

riausiems maisto produktams atvė-

sinti arba užšaldyti. Iš skaidraus 

stiklo pagamintas prietaiso lenty-

nėles ir stalčius galima perstatyti, 

todėl lengvai rasite visus saugoja-

mus maisto produktus. Šaldytuve 

yra atskiras skyrelis buteliams ir 

didelė dėžė, todėl maistą išdėlioti 

itin patogu. 

Šviežia ir skanu 
Šaldymo prietaisų vidus - pa-

trauklus ir patogus. Skaidraus stiklo 

lentynėlės neužstoja vaizdo, todėl 

produktus šaldytuve rasti lengviau.  

Naujasis „Clean Air Control“ oro fil-

tras sugeria šaldytuvo viduje susi-

darančius nemalonius kvapus, to-

dėl šaldytuve saugomų maisto pro-

duktų aromatas išlieka geresnis.

Didelė galia ir mažos ener-
gijos sąnaudos 
LONGFRESH - 0 °C temperatūros 

skyrelis su atskirai reguliuojama 

drėgme padeda išlaikyti maisto 

produktus šviežius net tris kar-

tus ilgiau. Dėl įdiegtos naujosios 

„No Frost” sistemos su „TwinTech“ 

technologija, elektroninių COOL-

MATIC ir FROSTMATIC funkcijų 

prietaisai veikia optimaliai, o jais 

naudotis ne tik patogu, bet ir 

ekonomiška – visi šaldytuvai ir 

šaldikliai pagal energijos sąnau-

das priskiriami taupiausių prie-

taisų klasėms A+ ir netgi A++.
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Du pliusai 
AEG prietaisai pagal energijos sąnaudas 

priskiriami taupiausiųjų klasei. A+ ir/arba 

A++ energijos klasės šaldymo prietaisai 

visuomet atitinka aukščiausius reikalavi-

mus. A+ klasės prietaisai 25 % taupes-

ni už A klasės prietaisus, o A++ klasės 

prietaisai sutaupo net iki 45 % elektros 

energijos.

Klimato klasė
Rinkdamiesi vietą prietaisui statyti, at-

kreipkite dėmesį į patalpos temperatūrą 

– ji turi įtakos energijos sąnaudoms ir 

prietaiso darbui. Klimato klasė apibrėžia 

optimalią aplinkos, kurioje veikia prietai-

sas, temperatūrą:

SN: +10 … +32° C

N: +16 … +32° C

ST: +18 … +38° C

T: +18 … +43° C

Laimi tas, kuris sugeba keistis 
Vėsinimo prietaisai daro įtaką mus supančiai aplinkai. Vėsinimo ir šaldymo prietaisai 

veikia 24 valandas per parą, 365 dienas per metus, todėl suvartoja net ketvirtadalį 

metinio energijos kiekio*. Taupydami energiją, sumažinsite išlaidas ir padėsite tausoti 

aplinką. Neefektyvius senus buitinius prietaisus verta pakeisti naujesniais – kuo senesnis 

prietaisas, tuo daugiau energijos sutaupysite pakeitę jį nauju. 

Rinkdamiesi tinkamus prietaisus galite sutaupyti energijos:

Nauji vėsinimo ir šaldymo prietaisai sutaupo                 24 %

Maži buitiniai ir asmeniniai prietaisai sutaupo  24 %

Apšvietimas sutaupo  19 %

Gaminimo prietaisai sutaupo  12 %

Elektronika pramogoms ir kompiuteriai sutaupo  7 %

Skalbinių džiovintuvai sutaupo  6 %

Skalbyklės sutaupo  4 %

Indaplovės sutaupo  4 %

*Vidutinės namų ūkio energijos sąnaudos

 Veikimas
Patogiau ir ekonomiškiau

„Freshness NoFrost“ – dar šviežesnis maistas ilgesnį laiką
Naujoji „Freshness NoFrost“ sistema su „TwinTech“™ technologija šaldytuvo vidaus 

ertmėje palaiko tinkamą drėgmės lygį, todėl maisto produktai neapdžiūva ir ilgiau 

išlieka švieži. 

Šaldytuvo ir šaldiklio skyrelių cirkuliacinės sistemos dėl „TwinTech“™ technologijos 

išlieka atskiros, todėl sausas bešerkšnio šaldiklio oras nepatenka į šaldytuvo skyrelį. 

Naujajame bešerkšniame šaldytuve maisto produktai apdžiūva 50 % mažiau negu 

įprastame bešerkšniame šaldytuve su šaldikliu.

Optimali drėgmė

„Freshness NoFrost“  
technologijos drėg mė 

Ankstesnė „No Frost“  
sistemos drėgmė

A+A ++
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Atostogų (HOLIDAY) funkcija
Prietaisui veikiant atostogų (HOLIDAY) 

režimu, šaldytuve neatsiranda nemalonių 

kvapų, nes šaldytuvo skyriuje palaikoma 

+14 °C temperatūra. Iš šaldytuvo sky-

riaus išimkite visus produktus, uždaryki-

te dureles ir atostogaukite be rūpesčių.

LAIKMATIS
Trukmės laikmatis pagelbės gaminant 

maistą namuose. Juo galite naudotis, jei 

tam tikram laikotarpiui į šaldiklį įdėjote 

maisto produktus arba norite šaldikly-

je greitai atvėsinti butelius su gėrimais. 

Nustatytos trukmės pabaigą pranešan-

čio garso signalo įsijungimą galite ati-

dėti iki 90 minučių. 

COOLMATIC
(greitojo atvėsinimo funkcija)

Jei į šaldytuvą įdedate didesnį kiekį 

maisto produktų (pvz., apsipirkę visai 

savaitei), kuriuos reikia atvėsinti iki 

optimalios saugojimo temperatūros, 

paspauskite COOLMATIC mygtuką. Pas-

paudus šį mygtuką, prietaisas 6 valan-

das veiks +2 °C temperatūros režimu,  

o po to automatiškai palaikys anksčiau 

nustatytą temperatūrą.

ĮSPĖJIMAI
Jei ilgesniam laikui paliksite praviras du-

reles, prietaiso vidaus temperatūra gali 

pakilti ir neigiamai paveikti saugomo 

maisto kokybę. Jei šaldiklio vidaus tem-

peratūra pakyla daugiau nei -8 °C, o šal-

dytuvo – daugiau nei +12 °C, pasigirs-

ta įspėjantis garso signalas, o ekranėly-

je įsižiebia mirksintis pavojaus simbolis. 

Jei į prietaisą laikinai nutraukiamas elek-

tros srovės tiekimas, ekranėlyje rodoma 

aukščiausia pasiekta prietaiso vidaus 

temperatūra, todėl galite iškart sužinoti 

apie užšaldyto maisto tikrąją būklę. 

FROSTMATIC
(greitojo užšaldymo funkcija)

Kuo greičiau užšaldysite į šaldiklį įdėtus 

naujus maisto produktus, tuo geresnis 

bus saugojimo rezultatas ir užšaldyto 

maisto kokybė. FROSTMATIC funkcija 

įjungia maksimalią šaldymo galią, todėl 

maistas užšaldomas greičiau, o anksčiau 

įdėti maisto produktai apsaugomi nuo 

temperatūros padidėjimo (kompresorius 

aktyviau veikia 52 valandas, o po to grįž-

ta į normalų veikimo režimą). Jei į šaldiklį 

planuojate įdėti didesnį kiekį šviežio ma-

isto, FROSTMATIC funkciją rekėtų įjungti 

prieš 24 valandas. 

TOBULA VALDYMO SISTEMA
Prietaiso durelėse įrengtame naujajame skystųjų kristalų ekranėlyje tiksliai nustatysite prietaiso temperatūrą ir veikimo režimą. 

Valdymas
Greitas naujai įdėtų produktų atvėsinimas 
ir užšaldymas
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Švara
Maisto produktus išlaiko šviežius ir skanius

Švarus oras (aktyvuotos anglies filtras) 
Naujasis „Clean Air Control“ filtras sugeria nemalonius šaldytuvo kvapus, kurie gali 

turėti neigiamos įtakos saugomo maisto kokybei.

Maistas ilgiau išlieka šviežias
Mes daugelį metų atlikome tyrimus, siekdami kiek įmanoma labiau pailginti 

šaldytuve saugomų šviežių maisto produktų laiką. Šių tyrimų rezultatas - 

LONGFRESH skyreliai. Juose galite nustatyti skirtingus temperatūros ir drėg-

mės parametrus. Artima 0 °C temperatūra ir žemas drėgmės lygis sudaro 

idealias sąlygas šviežiai mėsai, žuviai ir sūriui laikyti. Didesnė drėgmė tinka 

salotoms, daržovėms ir vaisiams saugoti. Erdviose dėžėse (bendroji dėžių tal-

pa - 82 litrai) galite laikyti didelį kiekį šviežių maisto produktų. Idealioje tem-

peratūroje ir drėgmėje saugomi įvairių rūšių produktai išlieka švieži net tris 

kartus ilgiau negu laikomi įprastuose šaldytuvuose, be to, geriau išsaugomi ir 

maisto produktuose esantys vitaminai bei naudingi mineralai.

Skaidrus mėlynas prietaisų vidus 
Skaidrus mėlynas prietaisų vidus – gražus ir patogus. Vidiniai prietaisų pavir-

šiai lygūs ir be griovelių, todėl juos paprasta valyti. 

Lengvai nuvalomos stiklinės lentynėlės 
Visos lentynėlės pagamintos iš atsparaus stiklo, pasižyminčio stabilumu ir 

tvirtumu. Stiklo paviršius itin lygus, todėl jį lengva valyti. 
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Tvarka
Tobula tvarka viduje ir išorėje

Ištraukiamas stalčius daržovėms
Ištraukiama dėžė - erdvus tinkamo mikroklimato skyrelis daržovėms laiky-

ti. Jei būtina, dėžėje laikomas daržoves galima atskirti slankiojančia pert-

vara. Dėžė statoma ant specialių bėgelių, todėl dėžę ištrauksite tolygiai ir 

lengvai pasieksite visus joje laikomus produktus.

Šaldiklio stalčiai su ratukais
Kai kuriuose bešerkšniuose šaldikliuose visi stalčiai ir didelė MAXI dėžė turi 

ratukus, todėl netgi pilną stalčių ištraukti nesunku. 

„FreshBox“ – 
dėžutė, kurioje produktus išlaikysite šviežius dar ilgiau
Mėsą ir žuvį galite laikyti žemesnės temperatūros dėžutėje „FreshBox“ su 

vidine pertvara, todėl produktų aromatai nesusimaišys. 

Greitasis gėrimų atvėsinimas
Butelius ir skardines įstatykite į laikiklius, esančius prieš ventiliatorių. Nustatyki-

te didžiausią ventiliatoriaus galią ir pasirinkite COOLMATIC funkciją. Už ventilia-

toriaus įmontuotas aktyvuotos anglies filtras iš šaldytuvo pašalina nepageidau-

jamus kvapus. Filtras sulaiko šaldytuve laikomų nesupakuotų maisto produktų 

kvapus, todėl šių produktų kvapai neperduodami kitiems produktams.
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Tobula kiekviena detalė
Harmoninga ne tik prietaiso išorė, bet ir 

vidus – elegantiškai išlenktos linijos ir sti-

lingi durelių skyreliai. Prietaiso išorės ir 

vidaus dizainas suvienodintas, būdingos 

3D rankenėlės, horizontaliai išdėstyti sta-

čiakampiai mygtukai, reljefinis AEG logo-

tipas, aukštos kokybės metalo paviršiai yra 

funkcionalūs ir puikiai dera tarpusavyje. 

Geras išorės dizainas džiugina akį, o iš ko-

kybiškų medžiagų pagamintas ergonomiš-

kas rankenėles patogu ir malonu liesti. 

Nerūdijančio plieno rankenėlės 
Dvi nerūdijančio plieno rankenėlės – pato-

gus ir estetiškas plieno spalvos šaldytuvo 

su šaldikliu priekinės dalies akcentas. 

Dizainas
Dizainas moderniam skoniui 

Nerūdijančio plieno paviršiai, ant 
kurių nelieka pirštų atspaudų
Ant naujojo nerūdijančio plieno paviršiaus 

nelieka pirštų atspaudų – AEG prietaisų 

nerūdijančio plieno detalės padengtos 

praktiška danga, to-

dėl šaldytuvo paviršius 

išlieka nepriekaištingai 

švarus.

S95628XX greta pastatomų šaldytuvų 

„Wave Touch“ valdymas
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Tinka prie įvairių virtuvės baldų
Nerūdijančio plieno prietaisus galima 

statyti greta arba atskirai – jų gylis pui-

kiai priderintas prie virtuvės baldų. 

Bešerkšnis šaldiklio skyrius 
Šaldiklio, kuriame laikote maisto atsar-

gas, nereikės atitirpinti. Elektroniniu bū-

du kontroliuojama temperatūra, nuolat 

rodoma skaitmeniniame ekranėlyje, su-

teikia optimalią apsaugą maisto produk-

tams. 

Nerūdijantis plienas
Šoniniai, pagrindo ir viršutiniai skydeliai, 

durelės ir elegantiškos rankenėlės paga-

mintos iš aukštos kokybės nerūdijančio 

plieno, padengto specialia danga, ant ku-

rios nelieka pirštų atspaudų, todėl prie-

taisai išlieka nepriekaištingai švarūs. 

Vyno atsargas laikykite specialioje zonoje vynui
Pro stiklines dureles su apsauga nuo UV spindulių apžvelgsite 6-16 °C temperatūroje laikomas vyno atsargas. Elektroniniu būdu 

kontroliuojama temperatūra su skaitmeniniais rodmenimis padės palaikyti pageidaujamą vyno temperatūrą, o vidaus apšvietimas 

džiugins akį belaukiant malonios progos. 

Įmontuojama prabanga

Elektroninis valdymas

COOLMATIC funkcija

FROSTMATIC funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Halogeninis apšvietimas

Nerūdijantis plienas

Matmenys (a*p*g): 185,5* (54,5+54,5)* 57,5 cm

„No Frost“ šaldymo sistema

Dinamiškas garintuvas

Energijos klasė: A

Energijos sąnaudos: 314/177 kWh/metus

Šaldytuvo talpa: 162/330 l

Šaldiklio talpa: 78 l

Užšaldymo galia: 10 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 25 val.

Klimato klasė: T

Ventiliatorius

Skyrelis vynui laikyti su medinėmis lentynomis

Stiklinės šaldytuvo lentynos

Didelis stalčius daržovėms

Skaidrūs šaldiklio stalčiai

S75598KG1
(S75267KG1+S70338KA1)
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Prabanga – erdvės ir komforto derinys

Vandens ir ledo įrenginys

Vandens ir oro filtras

„Wave Touch“ valdymo skydelis durelėse

Elektroninis valdymas su ekranėliu

COOLMATIC funkcija

FROSTMATIC funkcija

Atostogų (HOLIDAY) funkcija

Įspėjimo apie priežiūrą funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Durelių indikacija (šviesos, garso)

Nutrūkusio el. tiekimo indikacija (šviesos, garso)

Nerūdijantis plienas

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 178*90,5*71,6 cm

Dinamiško vėsinimo technologija

„No Frost“ šaldymo sistema šaldiklyje

Energijos klasė: A+

Energijos sąnaudos: 443 kWh/metus

Bendra talpa: 620 l

Šaldytuvo talpa: 382 l

Šaldiklio talpa: 169 l

Užšaldymo galia: 7,5 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 4,7 val.

Klimato klasė: T

Ventiliatorius

Stiklinės šaldytuvo lentynos

Labai gilus stalčius daržovėms

Stalčius mėsai laikyti

Skaidrūs šaldiklio stalčiai

Ištraukiami laikikliai

Žemesnės temperatūros „Chill“ zona
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„Side-by-Side“ prietaisai10

Paprastas valdymas
Elektroninis naujųjų AEG šaldymo prietaisų „Wave Touch“ valdymo skydelis matomas tik tada, kai to reikia. Jei juo nesinaudojama, 

prietaiso paviršius išlieka tolygiai juodas.
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S86348KG1 S75448KG
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Elektroninis valdymas su ekranėliu durelėse

COOLMATIC funkcija

FROSTMATIC funkcija

Atostogų (HOLIDAY) funkcija

Įspėjimo apie priežiūrą funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Pravirų durelių indikacija (šviesos, garso)

Dvigubo valdymo sistema su 2 termostatais

Halogeninis apšvietimas

Nerūdijančio plieno išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 200*59,5*62,3 cm

„Freshness NoFrost“ sistema su dinamiška oro 

cirkuliacija

Energijos klasė: A+

Energijos sąnaudos: 315 kWh/metus

Bendra talpa: 333 l

Šaldytuvo talpa: 160 l

„Longfresh“ skyrelio talpa: 82 l

Šaldiklio talpa: 79 l

Užšaldymo galia: 10 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 11 val.

„Clean Air Control“ oro filtras

Stiklinės šaldytuvo lentynos

2 skaidrūs plastmasiniai „Longfresh“ stalčiai, 

kuriuose galima reguliuoti drėgmės lygį 

Skaidrūs šaldiklio stalčiai

Elektroninis valdymas su ekranėliu durelėse

COOLMATIC funkcija

FROSTMATIC funkcija

Atostogų (HOLIDAY) funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Dvigubo valdymo sistema su 2 termostatais

Halogeninis apšvietimas

Nerūdijančio plieno durelės

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 195*69,5*66,9 cm

„Freshness NoFrost“ sistema

Energijos klasė: A+

Energijos sąnaudos: 347 kWh/metus

Bendra talpa: 440 l

Šaldytuvo talpa: 305 l

Šaldiklio talpa: 102 l

Užšaldymo galia: 14 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 20 val.

Klimato klasė: SN-N-ST-T

Stiklinės šaldytuvo lentynos

1 skaidrus ištraukiamas stalčius daržovėms 

Butelių lentyna

Skaidrūs šaldiklio stalčiai

Šaldytuvai su šaldikliu apačioje 11
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S75388KG2 S75348KG2
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Elektroninis valdymas

COOLMATIC funkcija

FROSTMATIC funkcija

Atostogų (HOLIDAY) funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Nerūdijančio plieno durelės

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 201*59,5*62,3 cm

„Freshness NoFrost“ sistema su dinamiška oro 

cirkuliacija

Energijos klasė: A+

Energijos sąnaudos: 297 kWh/metus

Bendra talpa: 382 l

Šaldytuvo talpa: 285 l

Šaldiklio talpa: 78 l

Užšaldymo galia: 10 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 18 val.

Klimato klasė: SN-N-ST

Stiklinės šaldytuvo lentynos

1 skaidri plastmasinė „FreshBox“ dėžutė 

1 skaidrus ištraukiamas stalčius daržovėms

Butelių lentyna

Skaidrūs šaldiklio stalčiai

 

Elektroninis valdymas

COOLMATIC funkcija

FROSTMATIC funkcija

Atostogų (HOLIDAY) funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Nerūdijančio plieno durelės

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 185*59,5*63,2 cm

„Freshness NoFrost“ sistema su dinamiška oro 

cirkuliacija

Energijos klasė: A+

Energijos sąnaudos: 283 kWh/metus

Bendra talpa: 340 l

Šaldytuvo talpa: 245 l

Šaldiklio talpa: 78 l

Užšaldymo galia: 10 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 18 val.

Klimato klasė: SN-N-ST

Stiklinės šaldytuvo lentynos

1 skaidri plastmasinė „FreshBox“ dėžutė 

1 skaidrus ištraukiamas stalčius daržovėms

Butelių lentyna

Skaidrūs šaldiklio stalčiai
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Elektroninis valdymas

COOLMATIC funkcija

FROSTMATIC funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Dvigubo valdymo sistema su 2 termostatais

Nerūdijančio plieno durelės

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 185*59,5*63,2 cm

Energijos klasė: A++

Energijos sąnaudos: 214 kWh/metus

Bendra talpa: 359 l

Šaldytuvo talpa: 245 l

Šaldiklio talpa: 92 l

Užšaldymo galia: 4 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 20 val.

Klimato klasė: SN-N-ST-T

Stiklinės šaldytuvo lentynos

1  skaidrus ištraukiamas stalčius daržovėms

 Butelių lentyna

Skaidrūs šaldiklio stalčiai

Elektroninis valdymas

COOLMATIC funkcija

FROSTMATIC funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Dvigubo valdymo sistema su 2 termostatais

Nerūdijančio plieno durelės

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 201*59,5*62,3 cm

Energijos klasė: A++

Energijos sąnaudos: 224 kWh/metus

Bendra talpa: 401 l

Šaldytuvo talpa: 285 l

Šaldiklio talpa: 92 l

Užšaldymo galia: 4 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 20 val.

Klimato klasė: SN-N-ST

Stiklinės šaldytuvo lentynos

1  skaidrus ištraukiamas stalčius daržovėms

Butelių lentyna

Skaidrūs šaldiklio stalčiai
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Nerūdijančio plieno durelės

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 185*59,5*63,2 cm

Energijos klasė: A++

Energijos sąnaudos: 214 kWh/metus

Bendra talpa: 359 l

Šaldytuvo talpa: 245 l

Šaldiklio talpa: 92 l

Užšaldymo galia: 4 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 20 val.

Klimato klasė: SN-N-ST-T

Stiklinės šaldytuvo lentynos

Labai aukšti, labai gilūs skaidrūs stalčiai 

daržovėms

Butelių lentyna

Skaidrūs šaldiklio stalčiai

Išgaubtos baltos durelės

Matmenys (a*p*g): 185*59,5*63,2 cm

Energijos klasė: A++

Energijos sąnaudos: 214 kWh/metus

Bendra talpa: 359 l

Šaldytuvo talpa: 245 l

Šaldiklio talpa: 92 l

Užšaldymo galia: 4 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 20 val.

Klimato klasė: SN-N-ST-T

Stiklinės šaldytuvo lentynos

Labai aukšti, labai gilūs skaidrūs stalčiai 

daržovėms

Butelių lentyna

Skaidrūs šaldiklio stalčiai
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Elektroninis valdymas

Dvigubo valdymo sistema su 2 termostatais

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 185*59,5*63,2 cm

Energijos klasė: A+

Energijos sąnaudos: 281 kWh/metus

Bendra talpa: 359 l

Šaldytuvo talpa: 245 l

Šaldiklio talpa: 92 l

Užšaldymo galia: 4 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 20 val.

Klimato klasė: SN-N-ST

Stiklinės šaldytuvo lentynos

1 skaidri plastmasinė „FreshBox“ dėžutė 

1 skaidrus ištraukiamas stalčius daržovėms

Butelių lentyna

Skaidrūs šaldiklio stalčiai

Mechaninis valdymas

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 185*59,5*63,2 cm

Energijos klasė: A+

Energijos sąnaudos: 281 kWh/metus

Bendra talpa: 359 l

Šaldytuvo talpa: 245 l

Šaldiklio talpa: 92 l

Užšaldymo galia: 4 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 20 val.

Klimato klasė: SN-N-ST

Stiklinės šaldytuvo lentynos

1 skaidrus ištraukiamas stalčius daržovėms

Butelių lentyna

Skaidrūs šaldiklio stalčiai
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Nerūdijančio plieno durelės

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 140,4*54,5*60,4 cm

Energijos klasė: A++

Energijos sąnaudos: 168 kWh/metus

Bendra talpa: 234 l

Šaldytuvo talpa: 186 l

Šaldiklio talpa: 44 l

Užšaldymo galia: 3 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 19 val.

Klimato klasė: SN-N-ST-T

Stiklinės šaldytuvo lentynos

1 viso pločio skaidrus šaldiklio stalčius

Vidaus apšvietimas

Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

Šaldiklio atitirpinimas: rankinis
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Elektroninis valdymas

FROSTMATIC funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Baltos spalvos

Išgaubtos briaunuotos durelės

Matmenys (a*p*g): 160*60*62,5 cm

Energijos klasė: A++

Energijos sąnaudos: 175 kWh/metus

Bendra talpa: 220 l

Vidaus talpa: 194 l

Užšaldymo galia: 22 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 35 val.

Klimato klasė: SN-N-ST-T

„Maxi“ izoliacija

4 viso pločio skaidrūs šaldiklio stalčiai

1 pusės gylio skaidrus šaldiklio stalčius

„Maxi“ dėžė

Elektroninis valdymas

FROSTMATIC funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Baltos spalvos

Išgaubtos durelės

Matmenys (a*p*g): 85*59,5*63,5 cm

Energijos klasė: A++

Energijos sąnaudos: 132 kWh/metus

Bendra talpa: 110 l

Vidaus talpa: 92 l

Užšaldymo galia: 14 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 24 val.

Klimato klasė: SN-N-ST-T

„Maxi“ izoliacija

1 viso pločio skaidrus šaldiklio stalčius

1 pusės gylio skaidrus šaldiklio stalčius

„Maxi“ dėžė
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Mažiau ledo – daugiau sutaupytos energijos 

A++ energijos klasė
Pirkdami prietaisus, pagamintus 1998 metais ir vėliau, galite 

sužinoti, kokiai energijos klasei jie priskiriami. Remiantis ES 

standartais, nurodomas prietaiso efektyvumas, o spalvomis ir 

raidėmis žymima energijos klasė. Klasifikacija pradedama nuo 

G (žemiausia energijos klasė) ir baigiama A (efektyviausi prie-

taisai). Šiuolaikiniai šaldy-

mo prietaisų modeliai daž-

niausiai priskiriami A kla-

sei. Tai reiškia, kad A klasės 

prietaisai suvartoja viduti-

niškai 55 % energijos ma-

žiau už šių prietaisų ben-

drą vidurkį. 2004 metais 

atskirai pradėti ženklinti 

dar ekonomiškesni prietai-

sai - A++ klasei priskiriami 

prietaisai suvartoja energi-

jos net 45 % mažiau už A 

klasės prietaisus, todėl yra 

itin ekonomiški ir tausoja 

aplinką. 

AEG „Low frost“ sistema taupo energiją ir padeda 
išvengti šerkšno bei ledo sankaupų, todėl saugomi 
produktai geriau matomi. 
Norite sutaupyti energijos ir šaldymo dėžę atitirpinti rečiau? 

Atidarę šaldymo dėžės dangtį norite matyti maisto produktus, 

o ne storą sluoksnį ledo? Tuomet įsigykite AEG šaldymo dėžę su 

„Low frost“ sistema. Prietaisuose be „Low frost“ sistemos tarp 

šaldymo dėžės ir šiltesnės aplinkos per dangčio sandarinimo gu-

mas vyksta nuolatinė oro apykaita. Su „Low frost“ sistema tarp 

prietaiso vidaus ir „oro rezervuaro“, įmontuoto ant prietaiso 

galinės sienelės, cirkuliuoja tik sausas ir atšaldytas oras. Į šal-

dymo dėžę patenka minimalus kiekis drėgmės, todėl šerkšno 

ir ledo susidarymas sumažėja 80 %. Prietaisą atitirpinti reikia 

rečiau, o maisto produktai užšaldomi greičiau ir efektyviau.  

Efektyvus kondensatorius
Šaldymo dėžės veikia efektyviai ir tyliai. Šaldiklio konden-

satorius įmontuotas į prietaisą, todėl sumažėja triukšmas dėl 

vibracijos, išorinėje prietaiso dalyje nesikaupia kondensatas, o 

prietaisas visuomet veikia optimaliai. Efektyviai veikiantis kon-

densatorius izoliuotas, todėl ant prietaiso sienelių nesikaupia 

drėgmė, nesusidaro rūdys ir pailgėja prietaiso veikimo laikas. 

Vibracija tampa nepastebima, prietaisas veikia itin tyliai, ant 

jo galinės sienelės nesikaupia nešvarumai ir sumažėja bendros 

energijos sąnaudos. 

Įspėjimas apie padidėjusią temperatūrą 
Jei AEG šaldymo dėžės viduje pakyla temperatūra, įsižiebia 

įspėjanti lemputė ir pasigirsta garso signalas. Jei taip neatsiti-

ko, galite būti tikri, kad maisto produktai saugomi tinkamoje 

temperatūroje. Jei į prietaisą nutrūksta elektros energijos tieki-

mas, AEG šaldymo dėžė automatiškai įrašo aukščiausią pasiektą 

vidaus temperatūrą, todėl galėsite lengvai nustatyti, kokiomis 

sąlygomis buvo laikomi maisto produktai. 

Energija
Gamintojas
Modelis

Didžiausias efektyvumas

Mažiausias efektyvumas

Suvartojama energija kWh/

metus (remiantis standartinio 24 val. 
bandymo rezultatais)
Tikrasis energijos suvartojimas priklausys 
nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas ir 
kur jis pastatytas

Šviežio maisto skyriaus talpa (l)
Šaldyto maisto skyriaus talpa (l)

Triukšmas
dB(A) apie 1 pW

Daugiau informacijos pateikiama gaminio 
aprašuose
Standartas EN 153, 1990 m. gegužė
Buitinių šaldytuvų ir šaldiklių ženklinimo 
direktyva 92/2/EB

Vidaus temperatūra
kyla, oras plečiasi 

Šaldytuvas neveikia Šaldytuvas veikia

Vidaus temperatūra 
žemėja, oras 
traukiasi 

Šaltas sausas oras

Be „Low frost“ sistemos 

Susidaro ledas
ir šerkšnas 

Šiltas 
drėgnas 
oras 

Su „Low frost“ sistema 

Vidaus temperatūra 
žemėja, oras 
traukiasi 

Šiltas sausas 
oras = susidaro mažiau 
ledo ir šerkšno

Vidaus temperatūra
kyla, oras plečiasi 

Šaldytuvas neveikia Šaldytuvas veikia

Šaltas sausas oras
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Elektroninis valdymas

FROSTMATIC funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Užrakinamas dangtis

Baltos spalvos

Matmenys (a*p*g): 87,6*105*66,5 cm

Energijos klasė: A++

Energijos sąnaudos: 162 kWh/metus

Bendra talpa: 221 l

Vidaus talpa: 216 l

Užšaldymo galia: 24 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 48 val.

Klimato klasė: SN-N-ST-T

„Low frost“ sistema

„Maxi“ izoliacija

Durelių atidarymą palengvinantis vožtuvas

Uždengtas kondensatorius

Drenažo anga

Uždengtas garintuvas

2 sidabrinės spalvos metalo virbų krepšiai

Elektroninis valdymas

FROSTMATIC funkcija

Pakilusios temp. indikacija (šviesos, garso)

Užrakinamas dangtis

Baltos spalvos

Matmenys (a*p*g): 87,6*119*66,5 cm

Energijos klasė: A++

Energijos sąnaudos: 176 kWh/metus

Bendra talpa: 261 l

Vidaus talpa: 255 l

Užšaldymo galia: 27 kg

Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros 

srovei: 50 val.

Klimato klasė: SN-N-ST-T

„Low frost“ sistema

„Maxi“ izoliacija

Durelių atidarymą palengvinantis vožtuvas

Uždengtas kondensatorius

Drenažo anga

Uždengtas garintuvas

3 sidabrinės spalvos metalo virbų krepšiai
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Užrašams
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Užrašams
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Užrašams
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Aplankykite mūsų tinklalapį!

www.aeg-electrolux.lt

  Čia rasite detalią techninę informaciją apie mūsų gaminius, efektyvaus naudojimosi prietaisais nuorodas.

 Taip pat galėsite atsisiųsti naujausius katalogus ir bukletus.

  Pametėte naudojimosi instrukciją? Ieškokite „Naudojimo instrukcijos“ paieškos puslapyje. Be to, mūsų tinklalapyje rasite 

informaciją apie garantinį aptarnavimą ir paslaugas.

Prekybos vietų paieškos sistema padės surasti artimiausią „Electrolux“ prietaisų

parduotuvę.



UAB „Electrolux“

Ozo g. 10A

LT-08200 Vilnius

Tel. (8-5) 278 06 09

Faks. (8-5) 278 06 05

www.aeg-electrolux.lt

Ne visi šiame kataloge pristatomi modeliai yra parduodami

Lietuvoje.

Gali pasitaikyti duomenų ir teksto klaidų. Kadangi prietaisai

nuolat tobulinami, galimi neesminiai prietaisų parametrų bei 

ypatybių pakeitimai.

prekybos partnerio informacija

Apgalvotas novatoriškas dizainas

Ar prisimenate, kada paskutinį kartą išvynioję dovaną sušukote: „O! Iš kur Jūs 
sužinojote? Kaip tik tokio daikto norėjau...“? Šitokio jausmo ir siekia „Electrolux“ 
dizaineriai, kurdami tiems, kurie renkasi ar naudoja mūsų gaminius. Šiam tikslui 
skiriame savo laiką, žinias ir nuolat mąstome, kokius prietaisus sukurti, kad 
pirkėjai rastų tai, ko iš tiesų nori ir ieško. Taip rūpinantis ir pasitelkiant įžvalgą 
gimsta žmonėms reikalingos naujovės. Šių naujųjų gaminių dizainas ne tik 
patrauklus, bet ir naudingas vartotojui: dėl apgalvoto dizaino prietaisai tampa 
lengviau naudojami.
Savo užduotis mes atliekame su džiaugsmu, siekdami išlaisvinti klientus, kad jie 
pajustų XXI amžiaus prabangą.
Mūsų tikslas - sukurti lengvumo pojūtį kasdienio gyvenimo srityse, kuris būtų 
pasiekiamas kuo daugiau žmonių visame pasaulyje.
Kai sakome, kad mąstome apie Jus, žinote, kad šie žodžiai būtent tai ir 
reiškia.

Electrolux. Thinking of you.

Patirkite tai, ką mes mąstome: www.aeg-electrolux.lt
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PERFEKT IN FORM UND FUNKTION


