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iQ300
Køle-/fryseskab, 186 cm
Front i stål med easyClean
KG36NVI45

noFrost køle-/fryseskab med hyperFresh-skuffe, der holder frugt
og grønt frisk i længere tid.

✓ Frugt og grønt holdes frisk i længere tid i hyperFresh skuffen, via
regulering af luftfugtigheden.

✓ Med 90° døråbningsvinkel kan skabet placeres helt ind til en væg,
og alle skuffer kan trækkes helt ud.

✓ Med varioZone kan du skabe ekstra plads i fryseren. Alle
fryseskuffer og glashylder kan let tages ud.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
Mulighed for dekoplade : Ikke muligt
Højde (mm) : 1860
Bredde på produktet : 600
Dybde på produkt : 660
Nettovægt (kg) : 77,0
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 : 4242003723227
Mærke : Siemens
Kommerciel produktangivelse : KG36NVI45
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) : 173
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) : 36
Installation : Ikke tilgængelig

Medfølgende tilbehør
3 x Æggebakke
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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Udstyr

Forbrug og ydelse

● Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 173 kWh/år

● Nettovolumen total: 324 l

Design og komfort

● Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED

● multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen

● Integreret vertikalt håndtag

● Optisk og akustisk døralarm

● LED med softStart i køledelen

Køleafdeling

● Nettovolumen køl: 237 l

● 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og
grønt frisk i længere tid.
2 hyperFresh ◄0°C► skuffer med temperaturkontrol: holder fisk
og kød frisk i længere tid

● airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt

● 4 hylder af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), 2 x easyAccess
hylder, udtrækkelige

Fryser

● **** fryser: 87 l nettoindhold

● noFrost - aldrig mere afrimning

● superFrys med automatisk tilbagestilling

● Indfrysningskapacitet: 14 kg pr. døgn

● Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer

● 3 transparente fryseskuffer

Teknisk information

● Leveres højrehængslet, vendbar dør

● 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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Stregtegninger


