Serie | 8, Vrijstaande koelkast, 127 x
66 cm,
KSL20AW30

De Classic Edition koelkast: klassiek jaren
'50-design met moderne technologie.
Kwaliteit en stijl voor uw keuken.
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VitaFresh plus: houdt verse levensmiddelen 2 keer langer vers,
dankzij een goede luchtvochtigheidsgraad.
Energie-eﬃciëntieklasse A++: koelt zeer zuinig.
Elektronische temperatuurregeling: regelt de gewenste
temperatuur eenvoudig
Elektronische temperatuurregeling: regelt de gewenste
temperatuur eenvoudig
instellen.
LED verlichting: Hierdoor is het koelgedeelte vanaf
de bovenkant verlicht en heeft u goed zicht op uw
levensmiddelen.
Volledig metalen behuizing zorgt voor de hoogste kwatliteit en
authentieke materialen.

Technische Data

Toebehoren
2 x eiervak
1 x Ijsblokjesbakje

Uitvoering :
Vrijstaand
Meubeldeur opties :
Niet mogelijk
Hoogte (mm) :
1270
Breedte apparaat (mm) :
660
Diepte apparaat (mm) :
650
Nettogewicht (kg) :
105,704
Aansluitwaarde (W) :
90
Minimale smeltveiligheid (A) :
10
Deurscharnier :
Rechts
Spanning (V) :
220-240
Frequentie (Hz) :
50
Keurmerken :
CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :
230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :
13
Aantal compressoren :
1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :
1
Ventilator vriesgedeelte :
Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :
Nee
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :
3
Flessenrooster :
Ja
EAN-code :
4242002816555
Merk :
Bosch
Productnaam :
KSL20AW30
Productcategorie :
Koelkast
Energie-eﬃciëntieklasse (2010/30/EG) :
A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :
148,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :
139
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :
15
No-frost systeem :
Nee
Bewaartijd bij storing (u) :
13
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :
2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :
37
Klimaatklasse :
SN-ST
Type installatie :
n.v.t
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De Classic Edition koelkast: klassiek jaren
'50-design met moderne technologie.
Kwaliteit en stijl voor uw keuken.

Algemeen:

- Energieklasse: A++;

Energieverbruik: 148 kWh/jaar

- Totale netto inhoud: 154 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige
temperatuurregeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 139 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- LED verlichting in koelgedeelte
Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente

en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk. met
luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer
vers

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers
dankzij luchtvochtigheidregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
Design

- Bolle deur wit
- Interieurafwerking met roestvrij stalen applicaties
- Handgreep met snelopener
Technische speciﬁcaties:

- Afmetingen (hxbxd): 127 x 66 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
Prestatie en verbruik

- 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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