
ОХОЛОДЖЕННЯ 

досконалий за формою і функціоналом



TwinTech з MultiAir Flow збереже свіжість смаку і 
текстуру продуктів.

Наша технологія свіжості 
заснована на системі TwinTech. 
Ми використовуємо 
дві незалежні системи 
охолодження для холодильної 
та морозильної камер, як в 
професійних холодильниках.
Це гарантує:

Звичайна система NoFrost має тільки 1 контур охолодження, 
вентилятор забирає повітря з морозильної камери і направляє 
в холодильну. Через обмін повітря між камерами, вологість в 
холодильній камері знаходиться на надзвичайно низькому рівні 
20-40%. Продукти висушуються і швидко втрачають свіжість.
На відміну від звичайної системи, TwinTech має 2 контури 
охолодження і камери ізольовані. Це забезпечує правильний 
рівень вологості 65-90%, щоб зберегти свіжість продуктів. А 
морозильну камеру не потрібно розморожувати.

У холодильниках з системою 
MultiAir Flow холодне повітря 
рівномірно розподіляється 
по всьому простору, 
забезпечуючи ідеальну 
температуру зберігання на 
кожній полиці та оптимальний 
клімат в холодильнику.

 • MultiAir Flow підтримує зада-
ну необхідну температуру на 
кожній полиці

 • Охолоджене повітря спрямо-
вується на всіх рівнях холо-
дильної камери через спеці-
альні отвори.

 • Єдиний і оптимальний клімат 
(вологість і температура) за-
побігає висиханню і продов-
жує термін зберігання

 • Швидке охолодження і ста-
білізація температури після 
відкриття дверей, перешкод-
жають пошкодженню про-
дуктів.

 • Ідеальний клімат в холодиль-
ній камері, продукти не виси-
хають і залишаються свіжими

 • У морозильній камері не 
утворюється лід, ї ї не потріб-
но розморожувати.

 • Завдяки незалежній циркуля-
ції повітря системи TwinTech 
запахи продуктів в різних 
камерах не змішуються.

2 краще, ніж 1!

Наші холодильники - найкращий вибір для 
зберігання свіжих інгредієнтів ваших страв.

Знайдеться місце для всього
Унікальна система зберігання продуктів в дверцятах холодиль-
ника CustomFlex TM пропонує сотні різноманітних варіантів роз-
міщення полиць, затискачів і кошиків. Це дозволить домогтися 
незмінно логічного і ефективного зберігання продуктів.

Технологія CustomFlex
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Знайдеться місце для всього
Свіжа риба і м'ясо - в два рази довше, ніж звичайно
Зона FreshZone на телескопічних напрямних дозволяє зберігати 
продукти (особливо м'ясо і рибу) в 2 рази довше, ніж у звичай-
ному холодильнику, оскільки температура в ній на 15% нижче 
середньої температури холодильної камери.
За статистикою двері холодильної камери відкривається 30 раз 
в день, з них половина - просто подивитися. Кожен раз при від-
критті дверей в холодильник потрапляє тепле повітря - темпера-
тура всередині підвищується. У закритому ящику FreshZone збе-
рігається більш стабільна температура, яка в середньому на 15% 
нижче, ніж в холодильній камері. Додаткова перевага: шухляду 
FreshZone можна поставити на будь-який рівень холодильника, 
або зняти зовсім, щоб звільнити додатковий простір.

Шухляда MaxiBox спеціально сконструйована таким чином, щоб 
ви могли задіяти максимум місця для зберігання в морозильній 
камері навіть об'ємних продуктів, оптимально і з зручністю ско-
риставшись всім вільним простором.
В ящик можна завантажувати дуже великі продукти (наприклад 
- великі кабачки та ін). Вологість можна швидко змінювати під 
тип продуктів. Навіть при повному завантаженні шухляда легко 
висувається завдяки телескопічним напрямним, що також міні-
мізує шум при відкритті.

FreshZone

FreshZone

MaxiBox

MaxiBox

ЗБЕРІГАЙТЕ НАЙБІЛЬШІ 
ПРОДУКТИ ЗРУЧНО
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ОХОЛОДЖЕННЯ, ПРО 
ЯКЕ ВАРТО ЗНАТИ
Точне охолодження для приготування виняткових 
страв. Обережно доставлені інгредієнти 
потребують точних умов для збереження їх 
багатства. Наші відділення з системою Zero Degree 
дозволяють створити різні умови охолодження у 
кожній частині Вашого холодильника. Коригуйте 
температуру у кожному ящику одним дотиком.

Вгорі: 
Достиглі овочі.

Знизу: 
Риба та м'ясо, яким 
потрібна вища вологість 
та нижча температрура.

Дверцята: 
Скляні банки, 
консерви та напої

Винятки:
Картоплю та яблука краще 
не зберігати в холодильнику.

Технологія AEG TwinTech® 
відміну від звичайних 
холодильників з морозильними 
камерами, які використовують 
холодне ультрасухе повітря 
з морозильної камери, щоб 
охолодити холодильник, 
холодильники з технологією 
ProFresh Plus мають дві 
окремі системи охолодження. 
Вони забезпечують ідеальну 
вологість у кожному відділенні, 
запобігаючі пересиханню 
їжі в холодильнику, та 
забезпечуючи безморозне 
зберігання продуктів в 
морозильній камері.

Природні смаки та аромати в 
ідеальних умовах 
Коли кожен інгредієнт та еле-
мент Вашої страви був ретель-
но відібраний, вони повинні 
залишатися у найкращому 
стані, поки Ви не використаєте 
їх. Завдяки системі TwinTech+, 
правильно підібрані темпе-
ратури та рівень вологості 
підтримуються з мінімальним 
відхиленням. Тому Ваші про-
дукти не підлягають будь-
яким коливанням, які можуть 
призвести до їх псування. Ваші 
інгредієнти охолоджуються в 
ідеальних умовах - фрукти та 
овочі залишаються хрусткими 
та наповненими ароматом 
та смаком, а м'ясо та риба - 
свіжими. З моменту, як Ви їх 
обрали і поки вони не опинять-
ся на Вашій тарілці, Ваші про-
дукти залишаються свіжими.

Без системи 
Zero Degree

Без системи 
Zero Degree

З системою 
Zero Degree

З системою 
Zero Degree

Set Temp.

+2º

-2º

+0.5º

+0.1º
-0.1º

-0.5º

Конкурент
TwinTech®
TwinTech® +
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Розміри (В х Ш х Г), мм:
1855 х 1090 х 530

RXE75911TM

925 900 018

Комбінований холодильник Side by Side.

Холодильник-морозильник "PerfektFit™" із паралельно розміщеними каме-
рами.

Технологія NoFrost цього морозильника гарантує повну відсутність відкла-
дання інею в приладі.

Бар на дверцяті, з автоматичним генератором льоду та диспенсер для води.

Відділення для швидкого охолодження напоїв.

Функція Coolmatic для швидкого охолодження свіжих продуктів у холодиль-
ній камері.

Функція Frostmatic для швидкого заморожування продуктів у морозильній 
камері.

Зовнішнє електронне регулювання температури за допомогою рідкокриста-
лічного дисплея на дверцятах приладу. Відображення поточних темпера-
турних показникув холодильної і морозильної камер.

 •Вугільний фільтр CleanAir.

 •Регульована зона свіжості FreshZone.

 •Звукове та візуальне попередження про те, що дверцята відчинені.

 •LED освітлення.

 •Система SoftClosing для плавного закриття дверцят.

 •Показник енергоефективності: А+

 •Корисний об’єм холодильного відділення: 348 л

 •Корисний об’єм морозильного відділення: 179 л

 •Рівень шуму: 39 дБ
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Розміри (В х Ш х Г), мм:
1780 x 912 x 738

RMB86111NX

925 993 179

Комбінований холодильник Side by Side.

Відділення для домашнього бару надає доступ до прохолодних напоїв без 
потреби у повному відкриванні дверцят холодильника

Технологія NoFrost цього морозильника гарантує повну відсутність відкла-
дання інею в приладі.

Дозатор води і льоду застосовує професійні технології і системи дозування.

Спеціальне покриття AntiFinger, не залишае відбитків пальць на дверцятах 
холодильника.

Функція Coolmatic для швидкого охолодження свіжих продуктів у холодиль-
ній камері.

Функція Frostmatic для швидкого заморожування продуктів у морозильній 
камері.

Зовнішнє електронне регулювання температури за допомогою рідкокриста-
лічного дисплея на дверцятах приладу. Відображення поточних темпера-
турних показникув холодильної і морозильної камер.

 •Вугільний фільтр CleanAir.

 •Регульована зона свіжості FreshZone.

 •Звукове та візуальне попередження про те, що дверцята відчинені.

 •LED освітлення.

 •Система SoftClosing для плавного закриття дверцят.

 •Показник енергоефективності: А+

 •Корисний об’єм холодильного відділення: 359 л

 •Корисний об’єм морозильного відділення: 179 л

 •Рівень шуму: 44 дБ
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S83920CMXF

Розміри (В х Ш х Г), мм:
2000 х 595 х 647

925 055 208

ProFresh. Професійне поєднання холодильної і морозильної камер.

Технологія TwinTech™ NoFrost поєднуе у собі окремі цикли охолоджування у 
холодильній і морозильній камерах утримуючи оптимальний режим воло-
гості у кожній камері.

Технологія MultiAir Flow забезпечує рівномірний потік повітря по всьому хо-
лодильнику для стабілізації температури та вологості з метою забезпечення 
тривалої свіжості продуктів.

Система зберігання CustomFlex на дверцятах холодильника можна розта-
шовувати полиці, затискачі та контейнери сотнями різних способів.

Функція Coolmatic для швидкого охолодження свіжих продуктів у холодиль-
ній камері.

Функція Frostmatic для швидкого заморожування продуктів у морозильній 
камері.

Зовнішнє електронне регулювання температури за допомогою рідкокриста-
лічного дисплея на дверцятах приладу. Окреме керування для холодильно-
го та морозильного відділень.

Комбінований холодильник з морозилоною камерою 

та технологією ProFresh.

 •Вугільний фільтр CleanAir.

 •Зона свіжості FreshZone.

 •Maxibox. Шухляда для овочів та фруктів з телескопічною направляючою.

 •LED освітлення.

 •Звуковий сигнал відриття дверцяти.

 •Перенавішуємі дверцята.

 •Показник енергоефективності: А++

 •Корисний об’єм холодильного відділення: 258 л

 •Корисний об’єм морозильного відділення: 92 л

 •Рівень шуму: 41 дБ

12  13  



Розміри (В х Ш х Г), мм:
1840 х 595 х 647

S83520CMW2

925 055 056

Комбінований холодильник з морозило-
ною камерою та технологією ProFresh.

Технологія MultiAir Flow забезпечує 
рівномірний потік повітря по всьому 
холодильнику для стабілізації темпе-
ратури та вологості з метою забезпе-
чення тривалої свіжості продуктів.

Система зберігання CustomFlex на 
дверцятах холодильника можна 
розташовувати полиці, затискачі та 
контейнери сотнями різних способів.

Функція Coolmatic для швидкого охо-
лодження свіжих продуктів у холо-
дильній камері.

Функція Frostmatic для швидкого за-
морожування продуктів у морозильній 
камері.

Зовнішнє електронне регулювання 
температури за допомогою рід-
кокристалічного дисплея на двер-
цятах приладу. Окреме керування 
для холодильного та морозильного 
відділень.

Вугільний фільтр CleanAir.

Зона свіжості FreshZone.

Maxibox. Шухляда для овочів та фрук-
тів з телескопічною направляючою.

Технологія TwinTech™ NoFrost поєднуе 
у собі окремі цикли охолоджування 
у холодильній і морозильній камерах 
утримуючи оптимальний режим воло-
гості у кожній камері.

ProFresh. Професійне поєднання холо-
дильної і морозильної камер.

 •LED освітлення.

 •Звуковий сигнал відриття дверця-
ти.

 •Перенавішуємі дверцята.

 •Показник енергоефективності: А++

 •Корисний об’єм холодильного відді-
лення: 220 л

 •Корисний об’єм морозильного від-
ділення: 92 л

 •Рівень шуму: 43 дБ

Розміри (В х Ш х Г), мм:
1840 х 600 х 650

S83520CMX2

925 055 208

Комбінований холодильник з моро-
зилоною камерою та технологією 
ProFresh.

ProFresh. Професійне поєднання холо-
дильної і морозильної камер.

Технологія TwinTech™ NoFrost поєднуе 
у собі окремі цикли охолоджування 
у холодильній і морозильній камерах 
утримуючи оптимальний режим воло-
гості у кожній камері.

Технологія MultiAir Flow забезпечує 
рівномірний потік повітря по всьому 
холодильнику для стабілізації темпера-
тури та вологості з метою забезпечен-
ня тривалої свіжості продуктів.

Система зберігання CustomFlex на 
дверцятах холодильника можна розта-
шовувати полиці, затискачі та контей-
нери сотнями різних способів.

Функція Coolmatic для швидкого охоло-
дження свіжих продуктів у холодильній 
камері.

Функція Frostmatic для швидкого заморо-
жування продуктів у морозильній камері.

Зовнішнє електронне регулювання 
температури за допомогою рід-
кокристалічного дисплея на дверцятах 
приладу. Окреме керування для холо-
дильного та морозильного відділень.

 •Вугільний фільтр CleanAir.

 •Зона свіжості FreshZone.

 •Maxibox. Шухляда для овочів та 
фруктів з телескопічною направля-
ючою.

 •LED освітлення.

 •Звуковий сигнал відриття дверцяти.

 •Перенавішуємі дверцята.

 •Показник енергоефективності: А++

 •Корисний об’єм холодильного відді-
лення: 220 л

 •Корисний об’єм морозильного від-
ділення: 92 л

 •Рівень шуму: 41 дБ
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Розміри (В х Ш х Г), мм:
1845 х 595 х 647

S53920CTXF

925 054 703

Комбінований холодильник з морозило-
ною камерою.

StaticAir Technology. Система охоло-
дження холодильної камери з функці-
єю автоматичного розморожування.

Система зберігання CustomFlex. 
На дверцятах холодильника можна 
розташовувати полиці, затискачі та 
контейнери сотнями різних способів.

Функція Coolmatic для швидкого охо-
лодження свіжих продуктів у холо-
дильній камері.

Функція Frostmatic для швидкого за-
морожування продуктів у морозильній 
камері.

Зовнішнє електронне регулювання 
температури за допомогою рід-
кокристалічного дисплея на дверця-
тах. Окреме керування для холодиль-
ного та морозильного відділень.

Спеціальне покриття AntiFingerPrint, 
не залишає відбитків пальць на двер-
цятах холодильника.

Maxibox. Шухляда для овочів та фрук-
тів з телескопічною направляючою.

Технологія TwinTech™ поєднує у собі 
окремі цикли охолоджування у холо-
дильній і морозильній камерах утри-
муючи оптимальний режим вологості 
у кожній камері.

Морозильна камера - FrostFree.  

Холодильна камера - Static. 

 •LED освітлення.

 •Звуковий сигнал відриття дверця-
ти.

 •Перенавішуємі дверцята.

 •Показник енергоефективності: А+

 •Корисний об’єм холодильного відді-
лення: 226 л

 •Корисний об’єм морозильного від-
ділення: 92 л

 •Рівень шуму: 43 дБ

Розміри (В х Ш х Г), мм:
1845 х 595 х 647

S53620CTXF

925 054 364

Комбінований холодильник з морозило-
ною камерою.

StaticAir Technology. Система охоло-
дження холодильної камери з функці-
єю автоматичного розморожування.

Система зберігання CustomFlex. 
На дверцятах холодильника можна 
розташовувати полиці, затискачі та 
контейнери сотнями різних способів.

Функція Coolmatic для швидкого охо-
лодження свіжих продуктів у холо-
дильній камері.

Функція Frostmatic для швидкого за-
морожування продуктів у морозильній 
камері.

Зовнішнє електронне регулювання 
температури за допомогою рід-
кокристалічного дисплея на дверця-
тах. Окреме керування для холодиль-
ного та морозильного відділень.

Спеціальне покриття AntiFingerPrint, 
не залишає відбитків пальць на двер-
цятах холодильника.

Maxibox. Шухляда для овочів та фрук-
тів з телескопічною направляючою.

Технологія TwinTech™ поєднує у собі 
окремі цикли охолоджування у холо-
дильній і морозильній камерах утри-
муючи оптимальний режим вологості 
у кожній камері.

Морозильна камера - FrostFree.  

Холодильна камера - Static. 

 •LED освітлення.

 •Звуковий сигнал відриття дверця-
ти.

 •Перенавішуємі дверцята.

 •Показник енергоефективності: А+

 •Корисний об’єм холодильного відді-
лення: 226 л

 •Корисний об’єм морозильного від-
ділення: 92 л

 •Рівень шуму: 43 дБ

16  17  



Розміри (В х Ш х Г), мм:
1850 х 595 х 668

A82700GNX0

925 052 764

Морозильна камера. FlexiSpace. Прозорі шухляди та 
скляні полички в цьому морозиль-
нику надають кращій огляд усіх 
продуктів які знаходятсья у моро-
зильнику.

Технологія NoFrost цього морозиль-
ника гарантує повну відсутність 
відкладання інею в приладі.

Шухляда MaxiBox спеціально роз-
роблена як рішення для зберігання 
продуктів великого розміру в моро-
зильнику.

Управління морозильником за 
допомогою вдосконалених сенсор-
них кнопок. Крім того, РК-дисплей 
миттєво відображує інформацію про 
поточні налаштування.

Функція Frostmatic для швидкого 
заморожування продуктів у моро-
зильній камері.

Функція швидкого заморожування з 
автоматичним поверненням до нор-
мального рівня.

 •LED освітлення.

 •Спеціальне покриття AntiFinger, не 
залишае відбитків пальць на двер-
цятах морозильника.

 •Показник енергоефективності: А++

 •Корисний об’єм морозильного від-
ділення:229 л

 •Рівень шуму: 39 дБ

Розміри (В х Ш х Г), мм:
1850 х 595 х 668

S84025KMX0

925 052 272

Холодильник. Управляйте холодильником за 
допомогою вдосконалених сенсор-
них кнопок. Крім того, РК-дисплей 
миттєво відображує інформацію про 
поточні налаштування.

Функція «Відпустка» дозволяє міні-
мізувати споживання енергії під час 
вашої відсутності та запобігти появі 
плісняви та неприємного запаху

Фільтр CleanAir Control поглинає не-
приємні запахи в холодильнику.

Функція Coolmatic для швидкого 
охолодження свіжих продуктів у 
холодильній камері.

Відображення поточних температур-
них показникув холодильної і моро-
зильної камер.

 •LED освітлення.

 •Спеціальне покриття AntiFinger, не 
залишае відбитків пальць на двер-
цятах холодильника.

 •Показник енергоефективності: А++

 •Корисний об’єм холодильного відді-
лення: 381 л

 •Рівень шуму: 40 дБ
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www.alcotec.com.ua

www.aeg-partner.com.ua

www.aeg.ua

ALCOTEC
м. Київ,
вул. Дегтярівска, 25-А 
тел.: 0 (44) 500-26-26 

ELECTROLUX Україна
04073, м.Київ
пр. Бандери (Московський), 28А
БЦ “SP Hall”, 3-й поверх
тел.: 0 (44) 586-20-60
факс: 0 (44) 586-20-59 

Бренд-студія
Київ, пр. Перемоги, 9
тел.: 0 (44) 236-01-67


