
Serie | 6, Køle-/fryseskab, 186 x 60
cm, inox-easyclean
KGN36AI35

Medfølgende tilbehør
2 x Køleaggregat
3 x Æggebakke

Tilbehør
KSZ10HC00 : Tilbehør til HomeConnect m WiFi

Køle-/fryseskab med NoFrost og VitaFresh
plus. Med NoFrost teknologien slipper
du for tidskrævende manuel afrimning og
VitaFresh plus skuffen sørger for optimale
forhold, så din mad holdes frisk i op til
dobbelt så lang tid.
● Fleksibel placering, skabet kan placeres direkte mod en væg

eller i en niche.
● LED-belysning, jævn indvendig belysning, som ikke blænder.

Holder i hele skabets levetid.
● Automatisk superfrys sænker temperaturen i fryseskabet, når

du lægger ferskvarer ind og beskytter samtidig madvarer, som
allerede er nedfrosset.

● NoFrost, intet behov for afrimning takket være perfekt
beskyttelse mod isdannelse, sparer både energi og tid.

● EasyAccess-hylde, udtrækkelig glashylde giver et perfekt
overblik og gør det nemt at tage madvarer ud og ind.

● To separate kølekredse er praktisk og energibesparende.
● Rejs væk med god samvittighed med hjælp af ferieindstilling.
● Superkøl køler nyindkøbte madvarer hurtigere ned, og

bibeholder kulden på allerede nedkølet mad.
● Energiklasse A++, ekstra energibesparende.
● Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i

længere tid eller en anden fejl opstår.
● Anti-Fingerprint: Varig beskyttelse mod mærker
● Æggebakke
● FreshSense - sensorer reagerer på temperaturforandringer og

holder maden frisk i længere tid.
● Multi Airflow-systemet fordeler luften jævnt og giver et godt

indvendigt klima: dine madvarer bevarer smagen længere.
● Superkøl nedkøler hurtigt mad og drikkevarer med et tryk på

en knap.
● Energiklasse A++ køle og fryseskabe bruger 40% mindre energi,

end et skab i energiklasse A.
● Automatisk superfrys : beskytter dine madvarer mod at tø.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Mulighed for dekoplade :  Ikke muligt
Bredde på produktet :  600
Dybde på produkt :  660
Nettovægt (kg) :  78,784
Tilslutningseffekt (W) :  100
Strømstyrke (A) :  10
Dørhængsling :  højrehængt, vendbar
Elementspænding (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50
Godkendelse af certifikater :  CE, VDE
Længde på elledning (cm) :  240
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h) :  16
Antal kompressorer :  1
Antal uafhængige kølesystemer :  2
Indvendig ventilator køleafsnit :  Nej
Vendbar dør :  Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit :  2
Hylder til flasker :  Ja
EAN-kode :  4242002868073
Mærke :  Bosch
Kommerciel produktangivelse :  KGN36AI35
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  A++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :  260,00
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC) :  237
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC) :  87
Frostfrit system :  Fuld
Tid for temperaturstigning (t) :  16
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC) :  14
Klimaklasse :  SN-T
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :  39
Installation :  Ikke tilgængelig
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Serie | 6, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN36AI35

Køle-/fryseskab med NoFrost og VitaFresh
plus. Med NoFrost teknologien slipper du for
tidskrævende manuel afrimning og VitaFresh
plus skuffen sørger for optimale forhold, så
din mad holdes frisk i op til dobbelt så lang
tid.

Forbrug og ydelse

- Energiklasse A++, meget energieffektiv. på en skala fra A+++ til
D, 260 kWh kWh/år

- Nettovolumen total: 324 l

Design og komfort

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display

- MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele
køledelen

- Optisk og akustisk døralarm

- LED-belysning med soft start i køledelen

- Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Home
Connect-adapter som ekstra tilbehør

Køleafdeling

- Nettovolumen: 237 l

- 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt
og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.

- 4 hylder af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), 3 x EasyAccess
hylder

Fryser

- **** fryser: 87 l nettoindhold

- NoFrost - aldrig mere afrimning

- Indfrysningskapacitet: 14 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer

- 3 transparente fryseskuffer

Teknisk information

- højrehængt, vendbar

- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne
de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min.
indbygningsmål på 59,5 cm
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