
Серия 8, Френски хладилник с
долен фризер, 183 x 90.5 cm,
Неръждаема стомана (със защита от
отпечатъци)
KFF96PIEP

Впечатляваща френска врата с Vitafresh
pro 0°C: поддържа храната ви свежа при
0°C и оптимизирана влажност
● Диспенсер за вода и лед: получавате охладена вода и

ледени кубчета само с натискане на един бутон.
● Диспенсър за вода и лед, свързан с крана: удобно

приспособление за кубчета лед и изстудена вода на
момента.

● Метална задна стена с MultiAirflow:осигурява равномерна
циркулация на хладен, свеж въздух за поддържане на
постоянна температура.

● XXL вместимост: допълнително място за храна винаги
когато ви е необходимо.

● Свързаност: Отдалечено наблюдавайте и контролирайте
хладилника си от вашия смартфон или таблет.

Техническа информация
Клас на енергийна ефективност: E
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа
годишно (kWh / a): 333 kWh/годишно 
Полезен обем замразяване: 171 l 
Полезен обем охлаждане: 402 l 
Въздушни шумови емисии: 39 dB(A) re 1 pW 
Клас на емисия на шум във въздуха: C
за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
Опции за панела на вратата: Не е възможно
височина: 1830 mm 
Широчина на продукта: 905 mm 
Дълбочина на уреда: 706 mm 
Нето тегло: 153,9 kg 
Ток: 10 A 
Панта на вратата: Друг
Напрежение: 220-240 V 
Честота: 50-60 Hz 
Дължина на захранващия кабел: 240,0 cm 
Брой компресори: 2
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2
Вътрешен вентилатор: да
реверсивна панта та вратата: не
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 4
Рафтове за бутилки: да
Типология на инсталиране: не е приложимо
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Впечатляваща френска врата с Vitafresh
pro 0°C: поддържа храната ви свежа при
0°C и оптимизирана влажност

Мощност и потребление

- E

- Общ обем : 573 П

- Нетен обем хладилна част : 402 П

- Нетен обем фризерна част : 171 П

- Net 4* обем на отделение : 171 П

- Капацитет на замразяване 24h : 15 kg

- Годишно енергопотребление: 333

- Климатичен клас: SN-T

- yes

- Клас на емисията на въздушен шум : 39

Дизайн

- Врати неръждаема стомана с покритие против отпечатъци,
страни хром-металик

- стандартна врата , врата неръждаема стомана с покритие
против отпечатъци, странични панели хром-металик

- LED вътрешно осветление в хладилника

- Metal backwall

- Интериор с метални апликации

Комфорт и сигурност

- Home Connect: Home Connect (само в държави, където се
предоставя услугата Home Connect)

- 37

- Супер охлаждане с автоматично изключване

- Автоматично размразяване в хладилната част

- Режим "Ваканция"

- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата

- Акустичен и оптичен сигнал при покачване на
температурата

Хладилна част

- Multi Airflow система

- Диспенсър за вода: no, direct conn.water-tap

- AirFreshFilter

- 4 поставки от закалено стъкло, от които 1 регулируем
по височина, 1 разделящ се стъклен рафт 2 поставки
изтеглящи се

- 4 бр. поставки на вратата

- flexible bar

- 1 отделение за масло/сирене

Система за свежест

- 1 VitaFresh pro 0°C чекмедже с контрол на влажността и
температурата - плодове и зеленчуци, риба и месо запазват
витамините и свежестта си до 3 пъти по-дълго
, 1 Chiller отделение

Фризерна част

- 3 прозрачни отделения за замразени продукти

- Автоматичен ледогенератор

- LED осветление във фризера

Размери

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 183.0 см x 90.5 см x 70.6 см

Техническа информация

- 4 колелца за по-лесно транспортиране, 3 от които
регулируеми по височина.

- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0014

Локални опции

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

- За да бъде постигнат декларирания енергиен разход,
трябва да се използват приложените към уреда
дистанционери. С тях се увеличава дълбочината на уреда
с около 3,5 cм. Уредът е напълно функциониращ без
използавене на дистанционерите, но има незначително по-
висок разход на енергия.

- 4 рафта от закалено стъкло (4 регулируеми по височина),
от които 1 разделящ се стъклен рафт

- Оптичен и акустичен сигнал при неправомерно покачване
на температурата във фризера

- 2 големи поставки на вратата

- LED вътрешно осветление

- 1 разделящ се стъклен рафт
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