Serie | 6, Inbouw vriezer, 87.4 x 55.8
cm
GIV21AF30

De vriezer met energie-eﬃciëntieklasse A+
+ en 3 transparante vrieslades: biedt volop
ruimte en een goed overzicht en koelt zeer
energiezuinig.
●

●

●

●

Automatisch supervriezen: optimaal vriesresultaat. Dankzij
het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze
dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor
blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel
ingevroren.
BigBox-diepvrieslade: ideaal voor het stapelen van
diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
LowFrost: dankzij ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel
ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.
Energie-eﬃciëntieklasse A++: koelt zeer zuinig.

Technische Data

Optionele accessoires
KFZ20AX0 : Decor lijst

Temperatuur in display vriezer :
Geen
Verlichting :
Nee
Productcategorie :
Vrieskast
Uitvoering :
Inbouw
Meubeldeur opties :
Niet mogelijk
No-frost systeem :
Nee
Hoogte apparaat (mm) :
874
Breedte apparaat (mm) :
558
Diepte apparaat (mm) :
545
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 950 x 640 x 620
Nettogewicht (kg) :
40,328
Brutogewicht (kg) :
43,1
Aansluitwaarde (W) :
90
Minimale smeltveiligheid (A) :
10
Frequentie (Hz) :
50
Keurmerken :
CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :
230
Deurscharnier :
Right reversible
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :
22
Ontdooiingsproces :
Handmatig
Alarmsignaal bij storing :
Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar :
Nee
Aantal vriesladen/manden :
3
Aantal vriesvakken met klep :
0
EAN-code :
4242002919775
Merk :
Bosch
Productnaam :
GIV21AF30
Productcategorie :
Vrieskast
Energie-eﬃciëntieklasse (2010/30/EG) :
A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :
157,00
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :
97
No-frost systeem :
Nee
Bewaartijd bij storing (u) :
22
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :
8
Klimaatklasse :
SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :
36
Type installatie :
Volledig geïntegreerd
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