
LED-lampen verlichten elke hoek
De ingebouwde LED-verlichting zorgt voor een discreet, zacht licht dat 
gelijkmatig over de hele ruimte schijnt. Bovendien zijn LED-lampen kleiner en 
energiezuiniger dan standaardlampen - een duurzamere oplossing.

Ruime lade over de volle breedte voor groenten met een lange, 
onregelmatige vorm
Een ruime groentelade over de volle breedte, ontworpen om alles wat je koopt 
te bewaren. Zelfs onregelmatig gevormde, langere groenten passen nu 
gemakkelijk. Van komkommers tot selderij, alles past in deze groentelade.

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.

Stuur functies en temperatuur met de elektronische regeling
De elektronische regeling biedt de mogelijkheid om de temperatuur en andere 
bewaarfuncties nauwkeurig aan te passen. Dat maakt deze koel-
vriescombinatie niet alleen efficiënter en nauwkeuriger, maar ook zuiniger.

LowFrost maakt ontdooien gemakkelijker en minder vaak nodig
Efficiënte koelvriescombinatie met geavanceerde Low Frost-technologie die 
ontdooiing gemakkelijker en minder vaak nodig maakt door het gebruik van 
verborgen koelcircuits die de vorming van rijp en ijs tot een minimum beperken.

Combi top, 161 x 55 cm, elektronisch, LowFrost, wit, compressor met 5 jaar 
garantie

Minder ijsafzetting. Minder vaak ontdooien 
De 3000-koelvriescombinatie maakt gebruik van de LowFrost-technologie om 
ijsafzetting te minimaliseren met behulp van verborgen koelcircuits die 
ontdooien makkelijker én minder vaak nodig maken. 

Voordelen en specificaties

• Netto inhoud koelruimte: 202.8 L
• Netto inhoud vriesruimte: 41 L
• LED interieurverlichting
• Geluidsniveau: slechts 40 dB
• Luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
• Automatische ontdooiing van de koelruimte
• Speciale lades koelgedeelte: Plastic w. Foil
• Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
• Kleur: wit
• Leggers koelruimte: 3, glas
• Lades koelruimte: 1, 1 Simple Drawer
• Leggers diepvriezer: 1, glas
• Stevige leggers van veiligheidsglas
• Verstelbare voetjes
• Eierrekje: 1 rekje voor 6 eieren
• Flexi-space: verwijderbare glazen leggers in de vriesruimte
• Lades 0° zone: No
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Afmetingen (HxBxD) in mm 1610x550x547
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) E

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 
(EU2017/1369) 178

Netto inhoud koelgedeelte (L) 
(EU2017/1369) 202.8

Netto inhoud vriesgedeelte (L) 
(EU2017/1369) 41

Vriestechnologie Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) 
(EU2017/1369) 12

Invriescapaciteit (kg/24u) 
(EU2017/1369) 2.7

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

Geluidsniveau dB(A) (EU2017/1369) 40
Installatie Vrijstaand
Totale netto inhoud (L) 242
Kleur deur(en) wit
Kleur zijkant wit
Aansluitwaarde (W) 110
Voltage (V) 230
Zekering 10

Lengte aansluitsnoer (m) 2.5
PNC Code 925 992 237

Technische specificaties

AEG RDB428E1AW Koel-vriescombinatie Vrijstaand E

RDB428E1AW

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRF200DE00004.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1593686?signature=8b76eb8c79096a9e62a88453bee58551295c24a212c91d27db72890e3179f1c2

