Serie | 4, Свободностоящ хладилник
с долен фризер, 203 x 60 cm, Инокс
дизайн
KGN39VLEA

NoFrost хладилник с фризер с VitaFresh:
запазва свежите продукти по-дълго
свежи.
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VitaFresh: запазва продуктите свежи по-дълго време –
благодарение на екстра ниска температура за риба и месо
и регулиране на влажността в отделението за плодове и
зеленчуци.
Perfect Fit: Уредът може да бъде поставен непосредствено
до стени и мебели - възможна е гъвкава инсталация
LED осветление: осветява хладилника равномерно без
блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
Автоматично супер замразяване: оптимално за
замразяване на по-малко количество храна, като
същевременно и предпазва замразените ви продукти
от размразяване, благодарение на това, че открива
повишаване на температурата и автоматично я понижава.
Полица за лесен достъп - EasyAccess: прибираща се
стъклена полица за удобно поставяне/вземане на чаши и
перфектна видимост.

Техническа информация
Клас на енергийна ефективност: E
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа
годишно (kWh / a): 238 kWh/годишно
Полезен обем замразяване: 89 l
Полезен обем охлаждане: 279 l
Въздушни шумови емисии: 39 dB
Клас на емисия на шум във въздуха: C
за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
Опции за панела на вратата: Не е възможно
Широчина на продукта: 600 mm
Дълбочина на уреда: 660 mm
Нето тегло: 76,781 kg
макс. натоварване на захранващ кабел: 100 W
Ток: 10 A
Панта на вратата: Обръщаема надясно
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50 Hz
Сертификати за одобрение: CE, VDE
Дължина на захранващия кабел: 240 cm
Съхраняване при нарушение на захранването (h): 13 ч
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2
Вътрешен вентилатор: не
реверсивна панта та вратата: да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 3
Рафтове за бутилки: да
Система без замръзване: Фризер и хладилник
Типология на инсталиране: не е приложимо
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Допълнителни принадлежности

- A**0006
A**0015

Локални опции

NoFrost хладилник с фризер с VitaFresh:
- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният
запазва свежите продукти по-дълго свежи. разход зависи от използването/мястото на уреда

- За да бъде постигнат декларирания енергиен разход,
Мощност и потребление
Дизайн

- Врати инокс-дизайн, страни Pearl grey (VZF 07127)
- Вградена вертикална дръжка
- LED със Soft Start в хладилника
Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване
- Отделно, електронно регулиране на температурата чрез
LED индикатори

- Отделно регулиране на температурата в хладилника и
фризера

- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Ръчно / автоматично активиране
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Оптичен и акустичен сигнал при неправомерно покачване
на температурата във фризера

Хладилна част

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 повисок разход на енергия.

Среда и безопасност
Монтаж
Обща информация

-E
- Общ обем : 368 П
- Нетен обем хладилна част : 279 П
- Нетен обем фризерна част : 89 П
- Капацитет на замразяване 24h : 10 kg
- Годишно енергопотребление: 238
- Климатичен клас: SN-T
- yes
- Клас на емисията на въздушен шум : 39
- Време за повишаване на температурата : 13 h

- Multi Airﬂow система
- без
- 5 рафта от закалено стъкло (3 регулируеми по височина),
от които 4 EasyAccess изтеглящи се стъклени рафта

- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана
- 4 бр. поставки на вратата
Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва
плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните
витамини
, 1 Chiller отделение

Фризерна част

- 3 прозрачни отделения за замразени продукти
Размери

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 203.0 см x 60.0 см x 66.0 см
Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Мощност: 100 W
- Номинално напрежение: 220 - 240 V
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