
Steeds minder mensen hebben in deze
jachtige wereld nog tijd om elke dag bood-
schappen te doen. Maar tegelijk spelen
versheid en smaak, uiterlijk en consistentie
van de levensmiddelen – en niet in de 
laatste plaats het aspect van een vitamine-
rijke, gezonde voeding – een steeds 
belangrijkere rol in ons leven.

Wij geven het antwoord: SANTO koel-
apparaten en ARCTIS vriesapparaten uit de
Nieuwe Klasse houden levensmiddelen niet
alleen koud, maar ook vers en smakelijk.
Met nieuwe gebruikersvriendelijke voor-
zieningen zoals de antibacteriële laag, de
handige en energiezuinige "no-frost"-
techniek of de innovatieve, variabele 
"longfresh"-0°C-vakken.

Intelligente, elektronische besturingen,
overzichtelijke displays, een absoluut veilige
bediening en de energie-efficiëntieklasse
A+ en zelfs A++ maken het verschil.

Zo vormen bij SANTO en ARCTIS functie en
vorm, het perfecte innerlijk en het perfecte
uiterlijk een harmonisch geheel.

SANTO koelapparaten
ARCTIS vriesapparaten
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U ziet direct dat dit koel- en vries-
apparaten uit de Nieuwe Klasse zijn

En wel op het eerste gezicht. De buiten-
gewone deurfronten in 3D-design, de 
ergonomische handgrepen van hoog-
waardig roestvrij staal, de ALU-look 
afwerking en de rechthoekige bedienings-
knoppen zijn de duidelijk herkenbare
accenten in deze nieuwe lijn.

Topprestaties in koelgemak 
– met zo weinig energieverbruik. 

De individuele vochtigheidsregeling 
in de "longfresh"-0°C-ruimte houdt levens-
middelen tot drie maal langer vers dan in
een gewone koelruimte.
Ook andere features staan borg voor top-
prestaties – de "no-frost"-techniek of de
elektronische COOLMATIC*- en FROST-
MATIC-besturing. Dat alles geschiedt 
natuurlijk bijzonder energiezuinig – zo 
vallen alle koel- en vriesapparaten in de
beste energieklassen: A, A+ of zelfs A++.
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De koelapparaten SANTO en vriesapparaten ARCTIS uit 
de Nieuwe Klasse bieden u meer.

Alles onder controle – de flexibele 
binnenruimte schept ruimte en 
overzicht.

Wat u ook wilt koelen of invriezen, in de
slim vormgegeven binnenruimte vindt alles
z'n eigen plekje. Duidelijke structuren,
meervoudig verstelbare glazen legplateaus,
variabel in te delen groenteladen. 
Daarbij komen dan nog goede ideeën voor
individuele orde – van het aparte flessenrek
tot de maxi-box. Kortom, wij hebben het
denkwerk gedaan – voor u.

De Nieuwe Klasse geeft u de volledige
controle. Een blik op het display is vol-
doende.

Even smaakvolle als overzichtelijke digitale
indicaties en LCD-displays vormen de
scheidslijn tussen de elektronische besturing
van het apparaat en uw eisen. Zo krijgt u
niet alleen tot op de graad nauwkeurig
overzicht, maar u ziet ook alle functies en
extra functies; van de nieuwe shopping-
functie, via COOLMATIC* en FROSTMATIC
tot de holiday-functie.

Fris, blauwtransparant, mooi – 
en bijzonder lang hygiënisch.

Het design van de binnenruimte van de
Nieuwe Klasse is cool en tegelijk praktisch.
De transparantie van de glazen legplateaus
zorgt voor overzicht – omdat de binnen-
verlichting overal komt. En met de 
antibacteriële laag en het koolstoffilter-
systeem blijft het ook lange tijd net zo
hygiënisch en fris, als het er vanaf de 
eerste dag uitziet.

*COOLMATIC is een geregistreerd merk van WAECO International GmbH
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Shopping-functie

Met een druk op de toets zorgt u al bij het
bewaren van de levensmiddelen voor een
gezondere voeding – doordat waardevolle
stoffen beter behouden blijven. De nieuwe
shopping-functie activeert tegelijkertijd de
COOLMATIC* en voor een uur de FROST-
MATIC. Ideaal als u veel in de koelruimte en
kleine hoeveelheden in de vriesruimte moet
onderbrengen.

Drie seconden tegen ongewild 
uitschakelen.

Als kinderen aan de uitschakeltoets komen
en zo per ongeluk een koel- of vriesapparaat
uitschakelen, kan de inhoud sneller be-
derven dan u lief is. De "COUNTDOWN"-
kinderbeveiliging beschermt u daartegen.
Om het apparaat uit te schakelen moet de
toets drie seconden lang worden ingedrukt
– anders reageert de schakeling niet.

De mooiste manier om met een koelkast
SANTO te communiceren.

Het even elegante als overzichtelijke LCD-
display vormt de scheidslijn tussen de 
slimme, elektronische besturing van het
apparaat en de gebruiker. 
Het informeert u over werkelijke en
gewenste temperatuur en over de gekozen
functies. In duidelijke tekst en tot op de
graad nauwkeurig.

De voordelen van het 
LCD-display – alleen bij AEG:

■ Grote en overzichtelijke indicaties op
ooghoogte

■ Makkelijke bediening van alle functies
met goed bereikbare, handig gerang-
schikte bedieningstoetsen

■ COOLMATIC*, FROSTMATIC, holiday- en
shopping-schakeling – het display houdt
u voortdurend op de hoogte van de
gekozen functie

Holiday-schakeling

De holiday-schakeling voorkomt schimmel-
en reukvorming in de koelruimte: de koel-
temperatuur wordt automatisch op 
ca. +15° C gehouden. U maakt de koel-
ruimte leeg, sluit de deur en gaat gerust
met vakantie. Veel plezier!

*COOLMATIC is een geregistreerd merk van WAECO International GmbH

Nieuwe voorraden snel afkoelen en invriezen.
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COOLMATIC*

Als u grotere hoeveelheden verse levens-
middelen – bijv. de wekelijkse voorraad
groente van de markt – snel tot de optimale
bewaartemperatuur wilt koelen, is een druk
op de toets voldoende. Het apparaat werkt
eerst zes uur op +2° C en schakelt dan
automatisch weer op de eerder ingestelde
gewenste temperatuur terug.

FROSTMATIC

Snelvriezen wordt makkelijk en zuinig. Het
apparaat werkt, al naargelang model, max.
52 uur continu en schakelt na beëindiging
van het invriesproces automatisch op de
eerder ingestelde gewenste temperatuur
terug. Zo worden levensmiddelen met
inachtneming van de invriescapaciteit (min.
4,5 kg per 100 l nuttige inhoud) snel van
+25° C op -18° C ingevroren.

Bijzonder comfortabel: de tijd- en tempera-
tuurgestuurde FROSTMATIC. Die stopt het
invriesproces als de nodige koudereserve is
opgebouwd. Dat ontziet uw diepvries-
producten, is bij 30 tot maximaal 52 uur
invriesduur in de regel sneller en kost niet
meer energie dan nodig is.

Nog sneller op de juiste temperatuur 
met de TURBO-FROSTMATIC.

Bij de "no-frost"- kastmodel koelkasten
wordt bovendien het snelvriesproces ver-
sneld. De ingebouwde ventilator loopt met
een verhoogd toerental, zodat de koude
lucht nog sneller in de vriesruimte wordt
verdeeld.

Techniek en bediening die afgestemd zijn 
op de mens. Voor optimale controle.

Controle 7
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Dynamic Mini Evaporator (DME) – gelijk-
matige koudeverdeling

DME maakt een eind aan verschillende,
ongewilde temperatuurzones in het koel- of
vriesapparaat. Een ventilator (1) verdeelt de
lucht – en daarmee de koude – gelijkmatig
over de binnenruimte. Het temperatuurver-
schil bedraagt daarmee nog slechts max. 1° C.
Dat staat borg voor betere bewaarkwaliteit
van uw levensmiddelen.
De voordelen: u kunt uw voorraden op elk
gewenst niveau bewaren en door de gelijk-
matigheid van de temperatuur wordt een
betere bewaarkwaliteit bereikt.

"no-frost"-techniek – 
gewoon nooit meer ontdooien

Met "no-frost" blijven uw voorraden vrij van
rijp en ijs. De luchtvochtigheid wordt voort-
durend aan de bewaarruimte onttrokken –
in de vriesruimte kunnen dus praktisch geen
rijp en ijs ontstaan. Het volautomatische
ontdooiproces wordt bovendien alleen op
gang gebracht als het echt nodig is. Als de
diepvriezer weinig of nooit wordt geopend,
geschiedt het ontdooien met veel grotere
tussenpozen. Dat bespaart niet alleen tijd,
maar ook stroom en geld. 

In de afgelopen jaren heeft AEG veel in
onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd, om
de bewaartijd van verse levensmiddelen in
de koelkast te verlengen. Het resultaat heet
"longfresh".

De individuele vochtigheidsregeling zorgt in
de speciale lade voor hoge luchtvochtigheid
bij 0° C – ideaal voor groente en fruit. Vlees,
worst, vis en kaas worden eveneens optimaal
bewaard bij 0° C – met lage luchtvochtig-
heid. Twee individueel instelbare bewaar-
zones bij 0° C bieden optimale flexibiliteit –
ook grote hoeveelheden verse levens-
middelen kunnen zo over 82 liter nuttige
inhoud worden verdeeld. 
Alle levensmiddelen worden bij optimale
temperatuur en luchtvochtigheid bewaard
en blijven tot drie maal langer vers dan in
een "normale" koelkast. Belangrijke vitami-
nen en mineralen blijven zo duidelijk langer
behouden – onder andere bij fruit en
groente.

De voordelen van " longfresh" – alleen 
bij AEG

■ Individuele vochtigheidsregeling voor
beide vakken

■ Met 82 liter behoort de 0° C-koelruimte
tot de grootste in z'n soort bij de op de
markt aangeboden koel/vriescombinaties

■ Inhoud makkelijk te bereiken – door 
handige, licht lopende geleiderails

■ Minder vaak boodschappen doen – verse
levensmiddelen kunnen langer worden
bewaard

De ozonlaag rond de aarde
beschermt ons allemaal. 
En daarom moeten wij de
ozonlaag beschermen. De

consequentie voor AEG koel- en vries-
apparaten is: 100% CFK- en HFK-vrij. Alle
apparaten in deze brochure voldoen aan
deze eis.

*COOLMATIC is een geregistreerd merk van WAECO International GmbH
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ZONDER
CFK’s
HFK’s

Dynamic Mini
Evaporator

Let op dit label bij de productbeschrijvingen!

Automatische 
ontdooiing

Let op dit label bij de productbeschrijvingen!

Luchtcirculatie in de kastmodel 
koelkasten

Luchtcirculatie in de kastmodel 
diepvriezers

1

2

2

1

1 Ventilator2 Verdamper
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Het minimaliseren van het energieverbruik
is bij AEG in alle productcategorieën een
bijzonder belangrijk punt. De energie-
efficiëntieklasse A+ resp. A++ bij onze koel-
en vriesapparaten toont aan dat wij altijd
aan deze eis voldoen. Veel AEG apparaten
blijven nog eens zo'n 24% onder de voor het
bereiken van energie-efficiëntieklasse A
noodzakelijke grenswaarde: een voordeel
voor uw portemonnee.

Wij zijn blij dat u vertrouwen hebt in onze
huishoudelijke apparaten. Opdat u weet,
waar u met onze apparaten staat – namelijk
aan de veilige kant – hebben we ze volgens
de meest recente EU-kaderrichtlijnen 
beoordeeld. Zo zijn onze producten ook
internationaal vergelijkbaar. Dankzij de
energielabels kunt u ter plaatse de pres-
taties van apparaten m.b.t. energieverbruik
direct met elkaar vergelijken. Afhankelijk van
het energieverbruik worden de apparaten 
in de energie-efficëntieklassen A tot G
ingedeeld. 
A staat voor laag en G voor hoog verbruik.
Maar denk erom dat bij de beoordeling van
de apparaten op de energielabels geen 
rekening wordt gehouden met verdergaande
criteria zoals verwerkingsmethoden of
gebruik van recyclingmateriaal. 
De energielabels vindt u in deze brochure
onder de beschrijving van de apparaten of
in de productinformatie.

Sommige apparaten blijven zelfs zo'n 45%
onder de grenswaarde. Deze energiebespa-
ring verdient een dubbele plus.

Minder energieverbruik – ondanks meer comfort.

Energie
Fabrikant
Model

Efficiënt

Inefficiënt

Energieverbruik kWh per jaar 
Gebaseerd op de resultaten van een standaardtest
gedurende 24 uur.

Werkelijk verbruik wordt bepaald door de
wijze waarop het apparaat wordt gebruikt
en de plaats waar het staat 

Inhoud Koelruimte l
Inhoud Vriesruimte l

Geluidsniveau
dB(A) re 1 pW

Een kaart met nadere gegevens is opgenomen
in de brochure over het apparaat

Norm EN 153 mei 1990
Richtlijn etikettering koelkasten 94/2/EG

AEG
ARCTIS

2696 GT 1

173

257

A++

De energielabels - neutrale basis voor het
vergelijken van apparaten van alle merken.

Zo koelt u dranken bijzonder snel…

Blikjes of flessen eenvoudig in de 
aparte houder voor het ventilatorrooster
zetten. Ventilatorrooster op maximale
luchtdoorlaat draaien en COOLMATIC*-toets
indrukken.
Achter het rooster bevindt zich overigens
ook het reukverminderende koolstoffilter.

De voordelen van de "no-frost"- techniek
alleen bij AEG

■ Geen rijpvorming op binnenwanden
en op de levensmiddelen

■ Nooit meer handmatig ontdooien
■ Geen verhoogd energieverbruik door

ijsvorming
■ Nooit meer omslachtig en tijdrovend

reinigen
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Minder energieverbruik – en meer comfort.

De koelapparaten uit de Nieuwe Klasse van AEG bieden duidelijk
meer comfort en verbruiken desondanks duidelijk minder stroom
dan hun voorgangers. Dat blijkt vooral als u het energieverbruik van
ca.10 jaar oude apparaten vergelijkt met dat van huidige modellen
uit dezelfde klasse. Rekent u maar eens uit hoeveel stroomkosten u
elk jaar weer bespaart, als u nu uw oude apparaat vervangt.

Prestatie 11

Besparing A+ / A++

Hieronder een overzicht van de besparing per jaar
t.o.v. een vergelijkbaar A-label apparaat.

Tafelmodellen A+

zonder vriesvak € 7,50
met vriesvak € 10,00
vriezer € 10,00

Kastmodellen A+

koeler < 150 cm € 7,50
koeler ≥ 150 cm € 10,00
koeler met vriesvak € 12,50
vriezer < 150 cm € 12,50
vriezer ≥ 150 cm € 15,00

Tweedeurs-modellen A

A

+

hoogte < 160 cm € 12,50
hoogte ≥ 160 cm € 15,00

Diepvrieskisten ++

netto inhoud < 250 liter € 25,00
netto inhoud ≥ 250 liter € 30,00

Dit overzicht is gebaseerd op gemiddelden.

Welke klimaatklasse zoekt u?

In de koele kelder of in de keuken van een
bovenwoning: de omgevingsomstandig-
heden waarin uw koel- of vriesapparaat
onberispelijk functioneert, vallen in bepaalde
klimaatklassen.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Omgevingstemperatuur

van +10° C tot +32° C

van +16° C tot +32° C

klimaat-
klasse

van +18° C tot +38° C

van +18° C tot +43° C

SN

N

ST

T



De voordelen van het FLEXI-BOX-systeem,
met de ARCTIS 70340 GS als voorbeeld

Vriesladen

■ Overzichtelijk opbergen
■ Volumineuze MAXI-BOX voor het

invriezen van bijzonder grote levens-
middelen – bijv. gevogelte

■ Meer overzicht en makkelijker in het
gebruik

de

Flessenrek

Uitgelezen witte wijn of frisdrank in een 
2-literfles: het aparte flessenrek schept een
veilige en stabiele extra bewaarmogelijkheid
voor alle soorten flessen. Afhankelijk van
het model hebt u in de koelruimte een veilig
plekje voor 4 tot 5 flessen.

Extra grote groentelade 

Echt veel ruimte voor verse groente biedt de
handige groentelade die op kantelveilige
geleiderails naar u toe komt.

Als op rolletjes…

Ook bij volle belading glijdt deze extra grote
groentelade op de telescopische geleiderails
heen en terug – openen en sluiten gaat
moeiteloos, zonder kantelen of wiebelen.

Glazen legplateaus met stijl

Het perfecte design van de Nieuwe Klasse
blijkt uit elk functioneel detail: veelvoudige
bewaarmogelijkheden en veel overzicht
bepalen de koelruimte. "Groots" in letterlijke
zin is de inrichting met z'n glazen leg-
plateaus, die ook ruimte bieden aan karaffen
of grote slakommen. De stabiele plateaus bij
de apparaten uit de topklasse zijn ingevat in
aluminum- of roestvrij staalkleurige randen.

De voordelen van de glazen 
legplateaus

■ Glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ Tot 25 kg belastbaar
■ In hoogte verstelbaar
■ Makkelijk te reinigen en hygiënisch
■ Transparant glas voor meer overzicht

en lichtere binnenruimte

Het FLEXI-BOX-systeem maakt uw vriesap-
paraat multivariabel

Diepvriesproducten zijn er in alle mogelijke
maten – het FLEXI-BOX-systeem houdt daar
rekening mee. 
Met laden resp. vakken tussen 128 en 265 mm
hoog. Daardoor kunt u uw diepvriespro-
ducten snel en overzichtelijk opbergen en
terugvinden. Kleine verpakkingen hoeft u
niet meer onhandig in grote laden te zoeken
en voor grote diepvriesproducten staan
hogere laden en zelfs de MAXI-BOX tot uw
beschikking.

128 mm

165 mm

195 mm

175 mm

265 mm
MAXI-BOX

13
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Fraai maar ook praktisch – 
de glazen legplateaus

Iets wat er zo mooi uitziet als de in fraaie
randen ingevatte glazen legplateaus, kan
beslist ook praktisch zijn. Want dankzij de
transparantie van de glazen legplateaus van
veiligheidsglas hebt u meer overzicht in de
koelruimte – omdat de binnenverlichting
overal komt.

Fris, blauw transparant, mooi – 
het interieurdesign

Het is fijn als het in de koelkast niet alleen
langer vers blijft, maar als het er ook zo 
uitziet: vers en smakelijk, schoon en over-
zichtelijk. Het blauwtransparante interieur-
design is cool en tegelijk praktisch.
Makkelijk schoon te maken oppervlakken
zonder storende kanten en groeven onder-
steunen de hygiëne nog extra.

Antibacterieel werkend 
immuunsysteem – al ingebouwd

De binnenkanten van de deur en de binnen-
wanden van de koelruimte van AEG koel-
apparaten zijn behandeld met een anorga-
nische werkzame stof die zeer kleine 
hoeveelheden zilver laat vrijkomen en daar-
door de stofwisseling van micro-organismen
– zoals bacteriën en schimmels – onder-
breekt.
Daarmee wordt voorkomen dat ze groeien
en zich vermeerderen. En dat zolang uw
apparaat leeft – zonder dat u er iets voor
hoeft te doen.

Wij vinden dit een beslissende
bijdrage aan meer hygiëne in de
koelkast – en voor gezondere
levensmiddelen op tafel.

Taste Guard (koolstoffilter)

Het bij de 0° C-apparaten en de kastmodel
koelapparaten met DME (Dynamic Mini
Evaporator) geïntegreerde koolstoffilter
voorkomt doeltreffend hinderlijke geur-
vorming in het interieur. Het voorkomt
bovendien de overbrenging van nare lucht-
jes bij onafgedekt bewaarde levensmiddelen
en aangebroken verpakkingen.

De voordelen

■ Geen geuroverlast
■ Geen geuroverdracht bij onafgedekte

levensmiddelen



De
Elegante lijnen en perfecte schoonheid van
hoogwaardig materiaal.
De Nieuwe Klasse in koelapparaten SANTO 
is even functioneel als tijdloos mooi. Het
design is meer dan een kort durende trend
en maakt de apparaten tot een exclusief
object, dat u ondanks het dagelijks gebruik
steeds weer als sieraad in de keuken zult
ervaren. 

Tenslotte is het ook een levenswijze, als ele-
gantie en exclusiviteit niet doel op zichzelf,
maar expressie van bijzonder hoge eisen aan
kwaliteit en schoonheid zijn.

Design16

Tijdloos design voor de moderne smaak.
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Perfect design in elk detail

Niet alleen de buitenkant overtuigt. Ook de
details binnenin de apparaten passen zich aan
het harmonieuze totaalbeeld aan – dankzij
de elegant gebogen lijsten en deurvakken
bijvoorbeeld.
De Nieuwe Klasse van AEG is helemaal
opnieuw ontworpen. Het gehele design is
herzien en tot eenheid gebracht. Het karak-
teristieke 3D-design, massieve en toch ele-
gante handgrepen, rechthoekige toetsen die
horizontaal gerangschikt zijn, het in reliëf
aangebrachte AEG logo en hoogwaardige
metalen oppervlakken vormen een geheel dat
uitgesproken volmaakt in vorm en functie is.

Goed design is echter geen doel op zichzelf,
maar eerder een genoegen voor het oog – en
een duidelijk statement voor perfecte vor-
men. Daartoe behoren duidelijke structuren
en functionele details aan buiten- en 
binnenkant – inclusief de plaats van de ver-
lichting in de koelruimte.
Maar design betekent voor ons nog meer.
Iets graag willen aanraken - bijvoorbeeld
een eenvoudige greep, die ergonomisch zo
doordacht en qua materiaal zo aangenaam
is, dat je hem ook werkelijk steeds weer
graag aanraakt.

Drie apparaatfronten. Drie designlijnen.

Omdat smaken gewoon net zo verschillen
als de keukensituatie, biedt AEG met de
Nieuwe Klasse maar liefst drie verschillende
apparaatfronten aan. Wij letten erop dat de
vorm de functie niet alleen niet hindert,
maar juist optimaal ondersteunt. 
U zult het al snel merken – in de dagelijkse
omgang met de Nieuwe Klasse van AEG.

Horizontale handgreep 

Daarmee hebt u direct overal grip op – de
ergonomisch gevormde, horizontale greep is
niet alleen echt elegant, maar ook gericht
op maximaal bedieningscomfort.

Roestvrij stalen grepen

Blikvanger van de koel/vriescombinaties 
met roestvrij stalen front zijn beslist de
twee over het gehele front lopende roestvrij
stalen grepen.
Aanraken en openen van de deuren wordt
echt een belevenis…

Verticale handgreep

Het nieuwe, verticale design van deze hand-
grepen laat duidelijk zien, hoe volmaakte
vorm en volmaakte functie samen een har-
monisch geheel kunnen vormen.

Karakteristiek 
"3D"-design –
spreekt de taal 
van deze tijd

3D
Design

Aantrekkelijk 
"bolle deuren"-design –
elegante rondingen, die toch
duidelijke accenten zetten

Klassiek 
"softline"- design –
decente, tijdloze 
schoonheid
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Hier liggen uw levensmiddelen comfortabel en energiezuinig 
opgeslagen – maanden lang.

Brengt licht in de koude – 
de binnenverlichting

Dankzij de praktische binnenverlichting
kunt u zich in de royale diepvriesruimte
makkelijker oriënteren en de gewenste
levensmiddelen snel vinden.

Meer orde in de kist – 
de voorraadkorven

De voorraadkorven brengen overzicht en
orde in de diepvrieskist. Ze kunnen zelfs op
elkaar worden gestapeld en in een hand-
omdraai uit de kist worden genomen.

Makkelijk te openen – 
het QUICK-dekselopeningssysteem

In de diepvrieskisten van AEG komt u ook
zonder lichamelijke inspanning – dankzij
het QUICK-dekselopeningssysteem. Het
overwint de weerstand die normaal door
onderdruk en de rondom sluitende mag-
neet-deurafdichting ontstaat. De 
geniale oplossing: een klein ingebouwd 
ventiel heft de onderdruk bij het openen op.

Digitale bediening

Bij de luxe modellen is het bedieningspaneel
met digitale temperatuuraanduiding, 
snelvriesschakelaar, thermostaat en waar-
schuwingslampjes, geïntegreerd in de 
handgreep.

De ARCTIS diepvrieskisten van AEG laten
niet direct alles zien: pas in het dagelijks
gebruik onthullen ze welke kwaliteiten ze
echt in zich hebben.
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Het AEG "low-frost"-systeem – minder ijs
en rijp, meer overzicht en energiebesparing

U wilt in de toekomst minder vaak de diep-
vrieskist ontdooien en tegelijk merkbaar
energie besparen? U ziet bij het openen van
de kist liever uw diepvriesproducten dan
een dikke laag ijs?
Dan moet u het "low-frost"-systeem van
AEG leren kennen.

Zonder "low-frost" vindt een voortdurende
luchtuitwisseling tussen binnenruimte en de
warmere omgeving plaats via de deksel-
afdichting van uw diepvrieskist. Dit resul-
teert in een hogere luchtvochtigheid en de
vorming van ijs resp. rijp. 
Met "low-frost" daarentegen circuleert
alleen droge, koude lucht tussen de binnen-
ruimte en de "airbag" aan de achterzijde
van het apparaat. Slechts een minimum aan
vochtige lucht komt in de kist. 

Het resultaat: ijs- en rijpvorming worden
met ca. 80% gereduceerd, u hoeft nog
slechts zelden te ontdooien – en vanwege
de ongestoorde warmtestroom naar de ver-
damper worden uw levensmiddelen ook
sneller ingevroren.

De voordelen van het 
"low-frost"-systeem:

■ Vermindering van de ijs- en rijp-
vorming in de binnenruimte met 
ca. 80%

■ Lager energieverbruik – 
kostenbesparing

■ Ontdooien veel minder vaak nodig
■ Sneller levensmiddelen invriezen
■ Beter zicht op de inhoud van korven,

dozen, verpakkingen…

Zonder "low-frost"-systeem

Met "low-frost"-systeem

lucht:
koud, droog

binnentempera-
tuur stijgt, lucht
zet uit

compressor loopt niet compressor loopt

lucht:
warm,
vochtig

ijs/rijpvorming

binnentempera-
tuur daalt, lucht
krimpt

compressor loopt niet

lucht:
koud, droog

binnentemperatuur
stijgt, lucht zet uit

com

ai
rb

ag

lucht: warm, droog
=minder ijs/rijpvorming

binnentempera-
tuur daalt, lucht
krimpt

compressor loopt

ai
rb

ag



SANTO 75578 KG RVS

DESIGN
■ netto inhoud koelgedeelte 335 liter, 

vriesruimte 215 liter
■ 2 compressoren
■ digitale uitleesvensters in de top
■ verlichting voor zowel koel- als vriesgedeelte
■ afmetingen (hxbxd): 180x120x60 cm

KOELGEDEELTE
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ Taste Guard voorkomt nare luchtjes
■ Quick Chill koelt in de helft van de tijd
■ alarm bij te hoge temperatuur en openstaande deur
■ glazen legplateaus met apart flessenrek

VRIESGEDEELTE
■ automatische ontdooiing
■ FROSTMATIC snelvriessysteem
■ alarm bij te hoge temperatuur en openstaande deur
■ transparante vriescompartimenten 

met 2 MAXI-BOXEN

Design koel-/vriescombinatie side-by-side20



Design koel-vrieskasten 21

SANTO 86378 KG RVS

DESIGN
■ netto inhoud koelgedeelte 242 liter, waarvan 82 liter

LONGFRESH 0° C zone, vriesruimte 87 liter
■ 2 compressoren
■ multifunctioneel LCD in de deur
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ FROSTMATIC snelvriessysteem
■ SHOPPING snelkoel- en vriessysteem
■ Taste Guard voorkomt nare luchtjes
■ Quick Chill koelt in de helft van de tijd
■ COUNTDOWN kinderbeveiliging
■ halogeen interieurverlichting
■ transparante vriesladen met MAXI-BOX
■ deursluitautomatiek
■ afmetingen (hxbxd): 200x60x63 cm

DESIGN
■ netto inhoud koelgedeelte 218 liter, 

vriesruimte 87 liter
■ 2 compressoren
■ digitale uitleesvensters in de top
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ FROSTMATIC snelvriessysteem
■ COUNTDOWN kinderbeveiliging
■ halogeen interieurverlichting
■ groentelade op telescopisch geleidesysteem
■ transparante vriesladen inclusief MAXI-BOX
■ deursluitautomatiek
■ glazen legplateaus met apart flessenrek
■ afmetingen (hxbxd): 180x60x63 cm

SANTO 70358 KG RVS

3D
Design

3D
Design



Design koel-vrieskasten22

SANTO 70278 KG RVS

DESIGN
■ netto inhoud koelgedeelte 176 liter,

vriesruimte 82 liter
■ bediening in de top
■ alarm bij te hoge temperatuur
■ snelvriesfunctie
■ transparante vriesladen
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ interieurverlichting
■ 2 controlelampjes
■ afmetingen (hxbxd): 166x60x63 cm

DESIGN
■ netto inhoud koelgedeelte 207 liter,

vriesruimte 45 liter
■ apart flessenrek
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ afmetingen (hxbxd): 156x60x63 cm

SANTO 70268 DT RVS

3D
Design

3D
Design



Koel-vrieskasten 23

■ netto inhoud koelgedeelte 256 liter, 
vriesruimte 82 liter

■ 2 compressoren
■ digitale uitleesvensters in de top
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ FROSTMATIC snelvriessysteem
■ COUNTDOWN kinderbeveiliging
■ alarm bij openstaande vriesdeur
■ groentelade op telescopisch geleidesysteem
■ transparante vriesladen 
■ glazen legplateaus met apart flessenrek
■ afmetingen (hxbxd): 200x60x63 cm

SANTO 70362 KG

3D
Design

■ netto inhoud koelgedeelte 221 liter
vriesruimte 97 liter

■ 2 compressoren
■ digitale uitleesvensters in de top
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ FROSTMATIC snelvriessysteem
■ COUNTDOWN kinderbeveiliging
■ alarm bij openstaande vriesdeur
■ groentelade op telescopisch geleidesysteem
■ transparante vriesladen
■ glazen legplateaus met apart flessenrek
■ afmetingen (hxbxd): 200x60x63 cm

SANTO 70342 KG

3D
Design



Koel-vrieskasten24

■ netto inhoud koelgedeelte 176 liter, 
vriesruimte 82 liter

■ 2 compressoren
■ digitale uitleesvensters in de top
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ FROSTMATIC snelvriessysteem
■ COUNTDOWN kinderbeveiliging
■ alarm bij openstaande vriesdeur
■ transparante vriesladen 
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ afmetingen (hxbxd): 166x60x63 cm

SANTO 70272 KG 1

3D
Design

SANTO 70312 KG

■ netto inhoud koelgedeelte 221 liter, 
vriesruimte 82 liter

■ 2 compressoren
■ digitale uitleesvensters in de top
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ FROSTMATIC snelvriessysteem
■ COUNTDOWN kinderbeveiliging
■ alarm bij openstaande vriesdeur
■ groentelade op telescopisch geleidesysteem
■ transparante vriesladen 
■ glazen legplateaus met apart flessenrek
■ afmetingen (hxbxd): 185x60x63 cm

3D
Design



Koel-vrieskasten 25

■ netto inhoud koelgedeelte 221 liter, 
vriesruimte 82 liter

■ bediening in de top
■ alarm bij te hoge temperatuur
■ snelvries functie
■ transparante vriesladen 
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ interieurverlichting
■ 2 controlelampjes
■ afmetingen (hxbxd): 185x60x63 cm

SANTO 60320 KG

3D
Design

SANTO 60270 KG 1

■ netto inhoud koelgedeelte 176 liter, 
vriesruimte 82 liter

■ bediening in de top
■ alarm bij te hoge temperatuur
■ snelvries functie
■ transparante vriesladen 
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ interieurverlichting
■ 2 controlelampjes
■ afmetingen (hxbxd): 166x60x63 cm

3D
Design



Koel-vrieskasten26

SANTO 60240 KG 1

■ netto inhoud koelgedeelte 173 liter, 
vriesruimte 57 liter

■ klimaatklasse "super SN" voor veilig functioneren 
bij omgevingstemperatuur van 7° C

■ ruime, transparante vriesladen 
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ afmetingen (hxbxd): 150x55x63 cm

■ netto inhoud koelgedeelte 202 liter, 
vriesruimte 57 liter

■ ruime, transparante vriesladen 
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ klimaatschakelaar
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ afmetingen (hxbxd): 160x55x63 cm

SANTO 60280 KG 1



Koel-vrieskasten 27

■ netto inhoud koelgedeelte 207 liter, 
vriesruimte 70 liter

■ apart flessenrek
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ verstelbaar legplateau in het vriesgedeelte
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ afmetingen (hxbxd): 165x60x63 cm

SANTO 70280 DT

3D
Design

SANTO 70260 DT

■ netto inhoud koelgedeelte 207 liter, 
vriesruimte 45 liter

■ apart flessenrek
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ verstelbaar legplateau in het vriesgedeelte
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ afmetingen (hxbxd): 156x60x63 cm

3D
Design



Koel-vrieskasten28

■ netto inhoud koelgedeelte 151 liter,
vriesruimte 44 liter

■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ afmetingen (hxbxd): 124x55x60 cm

SANTO 60200 DT

■ netto inhoud koelgedeelte 186 liter, 
vriesruimte 44 liter

■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ verstelbaar legplateau in het vriesgedeelte
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ afmetingen (hxbxd): 140x55x60 cm

SANTO 60240 DT 1



Kastmodel diepvriezer en koeler32

■ netto inhoud 335 liter
■ digitaal uitleesvenster in de top
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ Taste Guard voorkomt nare luchtjes
■ Quick Chill koelt in de helft van de tijd
■ COUNTDOWN kinderbeveiliging
■ halogeen interieurverlichting
■ alarm bij te hoge temperatuur en openstaande deur
■ Quick-deuropener
■ glazen legplateaus met apart flessenrek
■ side-by-side te combineren met ARCTIS 75230 GA 
■ afmetingen (hxbxd): 180x60x63 cm

SANTO 72340 KA

3D
Design

ARCTIS 70190 GS

■ netto inhoud 164 liter
■ digitaal uitleesvenster in de top
■ FROSTMATIC snelvriessysteem
■ COUNTDOWN kinderbeveiliging
■ Quick-deuropener
■ deursluitautomatiek
■ alarm bij te hoge temperatuur
■ 5 transparante vriesladen met MAXI-BOX
■ side-by-side te combineren met SANTO 70250 KA
■ afmetingen (hxbxd): 140x60x63 cm

3D
Design



Kastmodel koelers 33

SANTO 70280 KA

■ netto inhoud 265 liter
■ digitaal uitleesvenster in de top
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ halogeen interieurverlichting
■ alarm bij te hoge temperatuur en openstaande deur
■ Quick-deuropener
■ deursluitautomatiek
■ glazen legplateaus met VARIO legplateau
■ apart flessenrek
■ side-by-side te combineren met ARCTIS 70260 GS 
■ afmetingen (hxbxd): 160x60x63 cm

■ netto inhoud 243 liter
■ bediening in de top
■ Quick-deuropener
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ side-by-side te combineren met ARCTIS 70190 GS 
■ afmetingen (hxbxd): 140x60x63 cm

SANTO 70250 KA

3D
Design

3D
Design



Tafelmodel koeler en koelkast36

SANTO 74160 TK

■ netto inhoud koelgedeelte 121 liter, 
vriesruimte 19 liter

■ LED-indicatie voor actuele en ingestelde temperatuur
■ elektronische topbediening
■ COOLMATIC snelkoelsysteem 
■ FROSTMATIC snelvriessysteem
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ afmetingen (hxbxd): 85x60x63 cm

■ netto inhoud 152 liter
■ LED-indicatie voor actuele en ingestelde temperatuur
■ elektronische topbediening
■ COOLMATIC snelkoelsysteem
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ side-by-side te combineren met ARCTIS 70120 GS 
■ afmetingen (hxbxd): 85x60x63 cm

SANTO 70170 TK



Tafelmodel koeler en koelkast 37

SANTO 64160 TK

■ netto inhoud koelgedeelte 121 liter,
vriesruimte 19 liter

■ 4-sterren vriesgedeelte
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ transparante deurvakken voor duidelijk overzicht
■ afmetingen (hxbxd): 85x60x63 cm

■ netto inhoud 152 liter
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ transparante deurvakken voor duidelijk overzicht
■ side-by-side te combineren met ARCTIS 60120 GS
■ afmetingen (hxbxd): 85x60x63 cm

SANTO 60170 TK



Tafelmodel koeler en koelkast38

SANTO 64150 TK 1

■ netto inhoud koelgedeelte 125 liter, 
vriesruimte 19 liter

■ 4-sterren vriesgedeelte
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ transparante deurvakken voor duidelijk overzicht
■ afmetingen (hxbxd): 85x55x60 cm

■ netto inhoud 155 liter
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ VARIO legplateau
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ transparante deurvakken voor duidelijk overzicht
■ side-by-side te combineren met ARCTIS 70110 GS
■ afmetingen (hxbxd): 85x55x60 cm

SANTO 60160 TK 1



Tafelmodel koelkast 39

SANTO 44130 TK

■ netto inhoud koelgedeelte 104 liter, 
vriesruimte 17 liter

■ 4-sterren vriesgedeelte
■ glazen legplateaus van veiligheidsglas
■ interieurverlichting
■ ingeschuimde verdamper
■ volautomatisch ontdooien van de koelruimte
■ afmetingen (hxbxd): 85x50x60 cm



Barmodel diepvriezer en koeler40

ARCTIS 40050 GS

■ netto inhoud 50 liter
■ extreem energiezuinig
■ snelvriesstand op thermostaatknop
■ legplateau
■ rijpschraper en ijsbakje
■ side-by-side te combineren met SANTO 40070 KA
■ afmetingen (hxbxd): 53x53x59 cm

■ netto inhoud koelgedeelte 62 liter, 
vriesruimte 5 liter

■ 1-ster vriesgedeelte
■ extreem energiezuinig
■ legplateau
■ side-by-side te combineren met ARCTIS 40050 GS
■ afmetingen (hxbxd): 53x53x59 cm

SANTO 40070 KA
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Categorie 1) 1 / 8 7 7 7 7 7 7 7 7
A+ / A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Energieverbruik per jaar 2)                kWh 175 / 296 315 284 233 201 266 267 255 240
Netto inhoud koelruimte 3) liter 335 242 218 176 207 256 221 221 176
Netto inhoud vriesruimte liter 215 87 87 82 45 82 97 82 82
Steraanduiding vriesruimte 4) **** **** **** **** **** **** **** **** ****
Automatische ontdooiing koelruimte/
vriesruimte ja/ja ja/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/-
Maximum bewaartijd
bij stroomuitval 5) uur 20 30 30 30 22 30 30 30 30
Invriesvermogen in 24 uur kg 25 14 14 9 4 13 13 13 13
Klimaatklasse 6) SN/ST SN/T SN/T SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST

Overige specificaties
Aantal deuren 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Koelmiddel R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a
Aantal compressoren 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Geschikt voor onderbouw - - - - - - - - -
Deurdraairichting omkeerbaar nee ja ja ja ja ja ja ja ja
Aantal verstelbare legplateaus 6 3 2 2 3 3 2 2 2
VARIO-legplateau - - 1 1 1 1 1 1 1

Aansluitwaarde W 110 / 110 160 160 110 110 180 180 180 180
Lengte aansluitsnoer m 3,0 / 3,0 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Elektrische veiligheid vlg. EB ‘76 VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE

Energie-efficiëntieklasse

Koel-vrieskasten

75578 KG 86378 KG 70358 KG 70278 KG 70362 KG70268 DT 70342 KG 70312 KG 70272 KG 1SANTOMODEL

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A
266 267 255 240 255 233 299 288 241 201 226 263
256 221 221 176 221 176 202 173 207 207 186 151
82 97 82 82 82 82 57 57 77 45 44 44
*** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

a/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/- ja/-

30 30 30 30 30 30 21 21 25 22 19 20
13 13 13 13 9 9 6 6 4 4 3 3,5
SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
a ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

180 180 180 180 140 110 110 120 120 110 120 100
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE

Categorie 1)

Energieverbruik per jaar 2)                kWh
Netto inhoud koelruimte 3) liter
Netto inhoud vriesruimte liter
Steraanduiding vriesruimte 4)

Automatische ontdooiing koelruimte/
vriesruimte
Maximum bewaartijd
bij stroomuitval 5) uur
Invriesvermogen in 24 uur kg
Klimaatklasse 6)

Overige specificaties
Aantal deuren
Koelmiddel
Aantal compressoren
Geschikt voor onderbouw
Deurdraairichting omkeerbaar
Aantal verstelbare legplateaus
VARIO-legplateau

Aansluitwaarde W
Lengte aansluitsnoer m
Elektrische veiligheid vlg. EB ‘76

Energie-efficiëntieklasse

Koel-vrieskasten
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60320 KG 60270 KG 60280 KG 1 60240 KG 1 70280 DT 70260 DT 60240 DT 1 60200 DTSANTOMODEL

Standaard Product Informatie 63

4) koelkast met diepvriesvak met een temperatuur van -18°C of lager, voor het bewaren van 
ingevroren levensmiddelen.
koelkast met diepvriesgedeelte of diepvriezer met een temperatuur van -18°C of lager, 
tevens geschikt voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen.

5) Temperatuuroplooptijd bij vol beladen vriesruimte: oploop van -18°C tot -9°C. Bij gedeeltelijke
belading zijn de oplooptijden korter.

6) SN = geschikt voor omgevingstemperaturen van +10°C tot +32°C
N = geschikt voor omgevingstemperaturen van +16°C tot +32°C
ST = geschikt voor omgevingstemperaturen van +18°C tot +38°C
T = geschikt voor omgevingstemperaturen van +18°C tot +43°C

Verklaring:
1) 1 = koelkast zonder vriesruimte 7 = koel-vrieskast

2 = koel-kelderkast 5°C en/of 12°C 8 = diepvrieskast
3 = koelkast met vriesruimte zonder ster 9 = diepvrieskist
4 = koelkast met vriesruimte * 10 = koel-vrieskast met meer dan 2 deuren,
5 = koelkast met vriesruimte ** of andere niet hier genoemde apparatuur.
6 = koelkast met vriesruimte ***

2) Gebaseerd op de resultaten van een standaardtest gedurende 24 uur. Het werkelijke verbruik wordt
bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het staat.

3) Incl. vershoudgedeelte en/of keldergedeelte (zie gegevens bij apparaat).



Maart 2005

1) 1 1 1 7 1 7
A+ A+ A+ A+ A+ A+

Energieverbruik per jaar 2)                kWh 141 133 120 168 117 168
Netto inhoud koelruimte 3) liter 335 275 243 121 152 121
Netto inhoud vriesruimte liter - - - 19 - 19
Steraanduiding vriesruimte 4) - - - **** - ****
Automatische ontdooiing koelruimte ja ja ja ja ja ja
Maximum bewaartijd
bij stroomuitval 5) uur - - - 12 - 12
Invriesvermogen in 24 uur kg - - - 2 - 2
Klimaatklasse 6) SN/T SN/T SN/ST N/ST SN/ST

Overige specificaties
Model kast kast kast tafel tafel tafel
Koelmiddel R600a R600a R600a R600a R600a R600a
Geschikt voor onderbouw - - - - - ja
Deurdraairichting omkeerbaar ja ja ja ja ja ja
Aantal verstelbare legplateaus 5 4 3 1 2 1
VARIO-legplateau 1 1 1 1 1 1

Aansluitwaarde W 110 110 110 70 80 70
Lengte aansluitsnoer m 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5
Elektrische veiligheid vlg. EB ‘76 VDE VDE VDE VDE VDE VDE

Categorie 

N/ST

Energie-efficiëntieklasse

Koelkasten

72340 KA 70280 KA 70250 KA 74160 TK 70170 TK 64160 TKSANTOMODEL

7 1 7 1 7 1 7
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A+
168 117 168 117 186 117 215 102
121 152 121 152 125 155 104 62
19 - 19 - 19 - 17 5
**** - **** - **** - **** *
ja ja ja ja ja ja ja -

12 - 12 - 10 - 10 -
2 - 2 - 2 - 2 -
N/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN/ST SN SN/ST

tafel tafel tafel tafel tafel tafel tafel bar
R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a
- - ja ja ja ja ja -
ja ja ja ja ja ja ja ja
1 2 1 2 1 2 2 -
1 1 1 1 1 1 - -

70 80 70 80 90 95 95 55
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6
VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE

N/ST

41)

Energieverbruik per jaar 2)                kWh
Netto inhoud koelruimte 3) liter
Netto inhoud vriesruimte liter
Steraanduiding vriesruimte 4)

Automatische ontdooiing koelruimte
Maximum bewaartijd
bij stroomuitval 5) uur
Invriesvermogen in 24 uur kg
Klimaatklasse 6)

Overige specificaties
Model
Koelmiddel
Geschikt voor onderbouw
Deurdraairichting omkeerbaar
Aantal verstelbare legplateaus
VARIO-legplateau

Aansluitwaarde W
Lengte aansluitsnoer m
Elektrische veiligheid vlg. EB ‘76

Categorie 
Energie-efficiëntieklasse

Koelkasten
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4) koelkast met diepvriesvak met een temperatuur van -18°C of lager, voor het bewaren van 
ingevroren levensmiddelen.
koelkast met diepvriesgedeelte of diepvriezer met een temperatuur van -18°C of lager, 
tevens geschikt voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen.

5) Temperatuuroplooptijd bij vol beladen vriesruimte: oploop van -18°C tot -9°C. Bij gedeeltelijke
belading zijn de oplooptijden korter.

6) SN = geschikt voor omgevingstemperaturen van +10°C tot +32°C
N = geschikt voor omgevingstemperaturen van +16°C tot +32°C
ST = geschikt voor omgevingstemperaturen van +18°C tot +38°C
T = geschikt voor omgevingstemperaturen van +18°C tot +43°C

Verklaring:
1) 1 = koelkast zonder vriesruimte 7 = koel-vrieskast

2 = koel-kelderkast 5°C en/of 12°C 8 = diepvrieskast
3 = koelkast met vriesruimte zonder ster 9 = diepvrieskist
4 = koelkast met vriesruimte * 10 = koel-vrieskast met meer dan 2 deuren,
5 = koelkast met vriesruimte ** of andere niet hier genoemde apparatuur.
6 = koelkast met vriesruimte ***

2) Gebaseerd op de resultaten van een standaardtest gedurende 24 uur. Het werkelijke verbruik wordt
bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het staat.

3) Incl. vershoudgedeelte en/of keldergedeelte (zie gegevens bij apparaat).




