
Serie | 2, Køle-/fryseskab, 186 x 60
cm, hvid
KGN36KWEAE

Medfølgende tilbehør
2 x Æggebakke

Køle-/fryseskab med NoFrost teknologi: du
slipper for tidskrævende manuel afrimning.
MultiBox-skuffen er perfekt til at beskytte
og opbevare grønt og frugt, så de holder sig
friske i længere tid.
● MultiBox: grønsagsskuffe med bølgeformet bund og

fugtighedsregulering, beskytter frugt og grønt fra kondens.
● LED-belysning: jævn indvendig belysning, som ikke blænder.

Holder i hele skabets levetid.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Mulighed for dekoplade :  Ikke muligt
Bredde på produktet :  600
Dybde på produkt :  660
Nettovægt (kg) :  62,543
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) :  19
Antal kompressorer :  1
Antal uafhængige kølesystemer :  1
Indvendig ventilator køleafsnit :  Nej
Vendbar dør :  Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit :  3
Hylder til flasker :  Nej
EAN-kode :  4242005197262
Mærke :  Bosch
Kommerciel produktangivelse :  KGN36KWEAE
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  A++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :  235,00
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC) :  215
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC) :  87
Frostfrit system :  Fuld
Tid for temperaturstigning (t) :  19
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC) :  11
Klimaklasse :  SN-T
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :  42
Installation :  Ikke tilgængelig
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Køle-/fryseskab med NoFrost teknologi: du
slipper for tidskrævende manuel afrimning.
MultiBox-skuffen er perfekt til at beskytte
og opbevare grønt og frugt, så de holder sig
friske i længere tid.

Forbrug

Design

- hviddør, og sider ihvid

- Integreret horizontalt håndtag, Materiale:kunststof

- LMSSi køledelen

Komfort og sikkerhed

- NoFrost- aldrig mere afrimning

- 1 x LED kæde

- Superfrys med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig
nedfrysning af ferskvarer

Køleafdeling

- MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele
køledelen

- 4hylder af sikkerhedsglas heraf3højdejusterbare

- 4dørhylder

Friskhedssystem

- 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til
opbevaring af frugt og grønt

Fryser

- 3frysebokse, inkl.1 EasyAccess fryseboks

Mål

- Mål: H186x B60x D66cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar

- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
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