
Serie | 4, VarioStyle zonder gekleurd
deurpaneel, 203 x 60 cm
KGN39IJ3A

Toebehoren
3 x eiervak

Optionele accessoires
KSZ1BVF00 : Deurpaneel
KSZ1BVG00 : Deurpaneel
KSZ1BVH00 : Deurpaneel
KSZ1BVJ00 : Deurpaneel
KSZ1BVN00 : Deurpaneel
KSZ1BVU00 : Deurpaneel
KSZ1BVU10 : Deurpaneel

De Vario Style koel-vriescombinaties met
VitaFresh en verwisselbare deurfront
zorgen dat de keuken gemakkelijk kan
worden gerestyled.
● Kies uit meer dan 20 trendkleuren voor ongelimiteerde styling-

opties.
● De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde

helder en gelijkmatig.
● 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.

● EasyAccess-glasplateau: een flexibele indeling dankzij in
hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.

● 2 koelcircuits: afzonderlijk regelbare koel- en vriesgedeeltes,
zodat onderlinge geuroverdracht wordt voorkomen.

Technische Data
Uitvoering : Vrijstaand
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
Breedte apparaat : 600 mm 
Diepte apparaat : 660 mm 
Nettogewicht : 76,977 kg 
Aansluitwaarde : 100 W 
Minimale smeltveiligheid : 10 A 
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
Spanning : 220-240 V 
Frequentie : 50 Hz 
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer : 240 cm 
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 16 h 
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2
Ventilator vriesgedeelte : Nee
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 3
Flessenrooster : Ja
EAN-code : 4242002961606
Merk : Bosch
Productnaam : KGN39IJ3A
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :
273,00 kWh/annum 
Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 279 l 
Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 87 l 
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 14
kg/24h 
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau : 39 dB 
Type installatie : Vrijstaand
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Serie | 4, VarioStyle zonder gekleurd
deurpaneel, 203 x 60 cm
KGN39IJ3A

De Vario Style koel-vriescombinaties met
VitaFresh en verwisselbare deurfront zorgen
dat de keuken gemakkelijk kan worden
gerestyled.

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 273 kWh/jaar

- Energieklasse: A++ op een schaal van A+++ tot D

- Totale netto inhoud: 366 liter

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling en -controle,
met LED-indicatie

- Gescheiden temperatuurregeling

- Geluidsalarm bij open deur

- Optisch en akoestisch waarschuwingssyteem

- Geintegreerde, verticale greep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter

- Superkoelen met autom. terugschakeling

- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

- Multi-Airflow-Systeem

- AirFresh Filter

- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar

- Verchroomd flessenrooster

- 1 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 24 liter

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en
fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 87 liter

- 3 Transparante vriesladen

- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur

- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
203 x 60 x 66 cm

- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

- Klimaatklasse: SN-T

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Aansluitwaarde: 100 W

- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes

Toebehoren:

- 2 x eiervak, A**0023

- Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het
daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de
locatie en de wijze van gebruik.
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