
Serie 6, Amerikanerskab, 178.7 x 90.8
cm, Sort
KAI93VBFP

Medfølgende tilbehør
1 x Æggebakke

NoFrost side-by-side køle-fryseskab med
integreret is- og vanddispenser: sparer dig
for afrimning og opfrisker dig med et tryk
på en knap
● No Frost: Nu behøver du aldrig mere bruge din søndag på at

afrime fryseren.
● XXL-kapacitet: ekstra køleskabsplads, når du har allermest

brug for det.
● LED-belysning: jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
● VarioZone: ekstra fleksibilitet med udtagelige glashylder og

skuffer i fryseren.
● HolidayMode: beskytter forsne madvarer og undgår energispild

i køleskabet.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse: F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/
a): 404 kWh/a 
Samlet volumen for frostrum: 191 l 
Samlet volumen for kølerum: 371 l 
Luftbåren, akustisk støjemission: 42 dB(A) re 1 pW 
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: D
Installation: Fritstående
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1787 mm 
Bredde på produktet: 908 mm 
Dybde på produkt: 707 mm 
Nettovægt: 110,2 kg 
Tilslutningseffekt: 240 W 
Strømstyrke: 10 A 
Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
Elementspænding: 220-240 V 
Frekvens: 50 Hz 
Længde på elledning: 170,0 cm 
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Nej
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 0
Hylder til flasker: Nej
Capacity of Water Tank: 4,5 l 
EAN-kode: 4242005318100
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: KAI93VBFP
Installation: Ikke tilgængelig
Medleveret tilbehør: 1 x Æggebakke

'!2E20AF-dbibaa!

1/3
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NoFrost side-by-side køle-fryseskab med
integreret is- og vanddispenser: sparer dig
for afrimning og opfrisker dig med et tryk på
en knap

Forbrug

- Energiklasse: F

- Total Volume : 562 l

- Nettovolume (køleskab): 371 l

- Nettovolume (fryseskab): 191 l

- Frysekapacitet 11 kg kg/24h

- Energiforbrug 404 kWh/årlig

- Klimaklasse: SN-T

- Lydniveau: 42 dB

Design

- black matt / blackboard dør, og sort sidepaneler

- Vertikalt håndtag, Materiale: aluminium

- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- No Frost - aldrig mere afrimning

- Udvendigt elektronisk display med touch control

- Separat temperaturstyring for køle- og frysedelen

- SuperCooling med automatisk tilbagestilling

- Superfrys med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig
nedfrysning af ferskvarer

- Optisk og akustisk døralarm

Is og vand

- Dispenser for isterninger, knust is eller drikkevand med et
enkelt tastetryk, automatisk aktivering af belysning

- Automatisk isterningautomat - nem opfyldning og altid is klar

- Isterningproduktion ca. 0.9 kg / 24 t

Køleafdeling

- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele
køledelen

- 5 sikkerhedsglashylder

- 2 dørhylder

Friskhedssystem

- 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund -
perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Fryser

- 2 transparente fryseskuffer

- antal hylder i fryser: 3 hylder i sikkerhedsglas, deraf 0 stk
højdejusterbare

Teknisk information

- 4 hjul under skabet

Mål

- Mål: H 179 x B 91 x D 71 cm
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