
Stuur functies en temperatuur met de elektronische regeling
De elektronische regeling biedt de mogelijkheid om de temperatuur en andere 
bewaarfuncties nauwkeurig aan te passen. Deze efficiënte koelkast geeft je 
ook direct informatie over jouw aanpassingen via het digitale 
bedieningspaneel.

Vriesruimte. In de koelkast. Viersterrenvak
Voedsel veilig invriezen, ook in de koelkast. Met het 
viersterrenvriesvak kun je verse levensmiddelen 
invriezen tot -18ºC, zelfs in de koelkast. Ideaal voor het 
efficiënt invriezen van kleinere hoeveelheden voedsel 
of kant-en-klare maaltijden.

Vijf jaar garantie, maximale gemoedsrust 
Voor jouw gemoedsrust wordt dit toestel geleverd met 
vijf jaar garantie op de compressor. Registreer je 
toestel op de AEG website om van dit voordeel te 
kunnen genieten. Bekijk de garantievoorwaarden voor 
meer informatie.

Heel veel in één keer bewaren. Met OptiSpace
Deze innovatieve koelkast met OptiSpace biedt veel opbergmogelijkheden, en 
veel ruimte tussen de schappen. De laden kunnen allemaal gemakkelijk 
losgemaakt en weer vastgemaakt worden, voor moeiteloos en handig 
opbergen.

85 cm x 60 cm, ****, mechanisch, wit, compressor met 5 jaar garantie

Heel veel in één keer bewaren
De 5000 OptiSpace koelkast biedt veel opbergmogelijkheden, met een 
overvloed aan ruimte tussen de schappen. De laden kunnen allemaal 
gemakkelijk losgemaakt en weer vastgemaakt worden, voor moeiteloos en 
handig opbergen.

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 115.1 liter
• Steraanduiding vriesruimte: 4 sterren
• Geluidsniveau: slechts 38 dB
• Automatische ontdooiing koelruimte
• Interieurverlichting
• Deurscharnier: links en rechts
• Stevige legplateaus van veiligheidsglas
• Legplateaus koelruimte: 1, veiligheidsglas
• Groentelade: 1
• Stelpoten: verstelbare voetjes aan de voorzijde, voorkant
• Dynamische koeling voor gelijkmatige temperatuurverdeling
• Eierrekje: 1 voor 6 stuks
• Kleur: wit
• Interieurverlichting koelkast: 1, lamp, intern

Koelkast vrijstaand 84.5 cm
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Buitenmaten hxbxd (mm) 845x604x576
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) D

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 112

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 115.1

Steraanduiding vriesruimte 4 sterren
Netto inhoud vriesgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 15

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 9

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 3

Klimaatklasse (EU2017/1369) SN-N-ST
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 38
Installatie vrijstaand
Netto inhoud koelgedeelte (liter) 
(EU2017/1369) 115

Inbouwmaten hxbxd (mm) n.v.t.
Kleur deur(en) wit
Kleur zijkanten wit
Aansluitwaarde (W) 100

Netspanning (V) 230
Ampère 10
Lengte aansluitsnoer (m) 2

Technische specificaties

Koelkast vrijstaand 84.5 cm

RTB413D1AW
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