
Серия 2, Хладилник за вграждане
с долен фризер, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV86NSF0

Просторният хладилник с фризер
LowFrost осигурява оптимално
съхранение на храната и образуването на
лед е значително намалено.
● MultiBox XXL: огромно чекмедже за вашите плодове и

зеленчуци.
● EcoAirflow: оптимално движение на въздуха и постоянна

температура в зоната за охлаждане.
● LED осветление: осветява хладилника равномерно без

блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
● Чекмедже за замразена храна тип BigBox: за подреждане

на контейнери за съхранение или за големи количества
замразена храна.

● LowFrost: по-рядко размразяване благодарение на
по-слабото образуване на лед - спестява работа и е
енергоефективно.

Техническа информация
Клас на енергийна ефективност: F
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа
годишно (kWh / a): 286 kWh/годишно 
Полезен обем замразяване: 84 l 
Полезен обем охлаждане: 183 l 
Въздушни шумови емисии: 39 dB(A) re 1 pW 
Клас на емисия на шум във въздуха: C
за вграждане/ свободностоящ: Вграден
Опции за панела на вратата: Не е възможно
височина: 1772 mm 
Широчина на продукта: 541 mm 
Дълбочина на уреда: 548 mm 
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д): 1775.0 x 560 x 550 mm 
Нето тегло: 51,2 kg 
Ток: 10 A 
Панта на вратата: Обръщаема надясно
Напрежение: 220-240 V 
Честота: 50 Hz 
Дължина на захранващия кабел: 230,0 cm 
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 1
Вътрешен вентилатор: не
реверсивна панта та вратата: да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 3
Рафтове за бутилки: не
Система без замръзване: Не
Типология на инсталиране: Напълно вграден
вид панта: самозатваряща се врата
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Просторният хладилник с фризер
LowFrost осигурява оптимално
съхранение на храната и образуването на
лед е значително намалено.

Мощност и потребление

Дизайн

- LED вътрешно осветление в хладилника

Комфорт и сигурност

- Електронно регулиране на температурата чрез LED
индикатори

- Без супер охлаждане (SuperCooling)

Хладилна част

- 4 поставки от закалено стъкло, от които 3 регулируеми по
височина

- 1 големи поставки на вратата

- Поставки на вратата: 3

Система за свежест

- MultiBox: прозрачно чекмедже с вълнообразно дъно,
идеално за съхранение на плодове и зеленчуци

Фризерна част

- Low Frost

- 3 бр. прозрачно отделение за замразени продукти, от които
1 BigBox

- без предупредителен сигнал

- Супер замразяване с автоматично изключване

Размери

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 177.2 см x 54.1 см x 54.8 см

- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 177.5 см x 56.0 см x 55.0
см

Техническа информация

- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006
A**0015

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 : 267 П

- Нетен обем хладилна част : 183 П

- Нетен обем фризерна част : 84 П

- Капацитет на замразяване 24h : 4.2 kg

- Годишно енергопотребление: 286

- Климатичен клас: SN-ST

- yes

- Клас на емисията на въздушен шум : 39

- Време за повишаване на температурата : 9 h
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