
Serie 4, Inbouw koelkast met vriesvak,
122.5 x 56 cm, Vlakscharnier
KIL42SFE0

Toebehoren
3 x eiervak
1 x Ijsblokjesbakje

Optionele accessoires
KFZ40AX0 : Decor lijst

De ruime inbouwkoelkast met Multi Box
XXL-lade voor groenten en fruit, ****
vriesvak en zeer stabiele deurvakken zorgt
voor een optimale voedselopslag.
● Ledverlichting: verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
● Alarm: geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
● SuperKoelen: koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en

houdt al gekoelde producten lekker koud.
● Extra stabiele deurvakken: hoger en flexibeler voor extra

ruimte en stabiliteit.
● Eco Airflow: optimale luchtcirculatie en een constante

koeltemperatuur.

Technische Data
Energieklasse: E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar
(kWh/a): 147 kWh/a 
Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l 
Totale volume van de koelcompartimenten: 172 l 
Akoestische geluidsemissies: 35 dB(A) re 1 pW 
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1221 mm 
Breedte apparaat: 541 mm 
Diepte apparaat: 548 mm 
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1225.0 x 560 x 550 mm 
Nettogewicht: 40,6 kg 
Minimale smeltveiligheid: 10 A 
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V 
Frequentie: 50 Hz 
Lengte elektriciteitssnoer: 230,0 cm 
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Ja
EAN-code: 4242005313235
Merk: Bosch
Productnaam: KIL42SFE0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje
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Serie 4, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.5
x 56 cm, Vlakscharnier
KIL42SFE0

De ruime inbouwkoelkast met Multi Box XXL-
lade voor groenten en fruit, **** vriesvak
en zeer stabiele deurvakken zorgt voor een
optimale voedselopslag.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E

- Energie: 147 kWh p/j

- Totale inhoud: 187 liter

- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter

- SuperKoelen met autom. uitschakeling

- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar

- 1 groot deurvak, 2 kleine deurvakken

- Ledverlichting in koelgedeelte

- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 Multi Box: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal
voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter

- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur

- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
122 x 54 x 55 cm

- Klimaatklasse: SN-ST

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje
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