
Серия 4, Американски side-by-
side хладилник, 178.7 x 90.8 cm,
Неръждаема стомана (със защита от
отпечатъци)
KAN93VIFP

Хладилник с фризер NoFrost, „side-
by-side“ с вътрешна електроника:
осигурява врата със съвременен дисплей
и спестява размразяването.
● XXL вместимост: допълнително място за храна винаги

когато ви е необходимо.
● LED осветление: осветява хладилника равномерно без

блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
● VarioZone: повече гъвкавост благодарение на стъклени

полици с разнообразно приложение и чекмеджета във
фризерната част.

● HolidayMode: защита на замразените храни и
предотвратяване на загубата на енергия в хладилника.

● IceTwister: лесно изваждане и пълнене - за множество
ледени кубчета.

Техническа информация
Клас на енергийна ефективност: F
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа
годишно (kWh / a): 413 kWh/годишно 
Полезен обем замразяване: 208 l 
Полезен обем охлаждане: 372 l 
Въздушни шумови емисии: 42 dB(A) re 1 pW 
Клас на емисия на шум във въздуха: D
за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
Опции за панела на вратата: Не е възможно
височина: 1787 mm 
Широчина на продукта: 908 mm 
Дълбочина на уреда: 707 mm 
Нето тегло: 99,2 kg 
макс. натоварване на захранващ кабел: 230 W 
Ток: 10 A 
Панта на вратата: ляво и дясно
Напрежение: 220-240 V 
Честота: 50 Hz 
Дължина на захранващия кабел: 170,0 cm 
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 1
Вътрешен вентилатор: не
реверсивна панта та вратата: не
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 0
Рафтове за бутилки: не
EAN код: 4242005185290
Марка: Bosch
Име на продукта/търговски код: KAN93VIFP
Типология на инсталиране: не е приложимо
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Хладилник с фризер NoFrost, „side-by-
side“ с вътрешна електроника: осигурява
врата със съвременен дисплей и спестява
размразяването.

Мощност и потребление

Дизайн

- Врати неръждаема стомана с покритие против отпечатъци,
страни сиви

- Вертикална дръжка на вратата, алуминий

- LED вътрешно осветление

Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване

- Интегрирана във вратата Touchcontrol-електроника с
дигитално показание - всичко под контрол!

- Отделно регулиране на температурата в хладилника и
фризера

- Супер охлаждане с автоматично изключване

- Супер замразяване с автоматично изключване

- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата

Лед и вода

- Ice Twister, може да бъде изваден

Хладилна част

- Multi Airflow система

- 5 рафта от закалено стъкло

- Поставки на вратата: 5

Система за свежест

- 2 FreshSafe чекмеджета на ролки - идеалното място за
оптимално съхранение на плодове и зеленчуци

Фризерна част

- 2 прозрачни отделения за замразени продукти

- 5 поставки на вратата на фризера

Техническа информация

- Уредът стои на 4 колела, нивелируеми

Размери

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 178.7 см x 90.8 см x 70.7 см

- Мощност: 230 W

- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006

Допълнителни аксесоари

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният
разход зависи от използването/мястото на уреда

Среда и безопасност

Монтаж

Обща информация

- F

- Общ обем : 580 П

- Нетен обем хладилна част : 372 П

- Нетен обем фризерна част : 208 П

- Капацитет на замразяване 24h : 12 kg

- Годишно енергопотребление: 413

- Климатичен клас: SN-T

- yes

- Клас на емисията на въздушен шум : 42
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