
Serie 4, Congelador de instalação
livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-
dedadas)
GSN36VIFP

Acessórios opcionais
KSZ39AL00 : Kit de união side-by-side, inox

Congelador NoFrost com controlo
eletrónico da temperatura: ajusta a
temperatura de forma simples e precisa.
● NoFrost: fim da descongelação manual, graças à proteção da

formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
● VarioZone: mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro

removíveis entre cada gaveta de congelação.
● Super congelação automático é ativada quando deteta

aumento da temperatura, protegendo os alimentos.
● Gaveta BigBox: congela facilmente alimentos de grandes

dimensões.
● FreshSense: conservação de alimentos à temperatura correta.

Technical data
Classe de eficiência energética: F
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano
(kWh/a): 294 kWh/a 
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 242 l 
Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW 
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de termómetro no compartimento de congelação: Digital
Luz: Não
Categoria do produto: Congelador vertical
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Sistema de descongelação: Completo
Altura do produto: 1860 mm 
Largura do produto sem pegas desembalado.: 600 mm 
Profundidade: 650 mm 
Dimensões do produto embalado: 1925 x 765 x 660 mm 
Peso líquido: 69,6 kg 
Peso bruto: 75,3 kg 
Corrente: 10 A 
Frequência: 50 Hz 
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 230,0 cm 
De que lado está montada a porta?: Direita reversível
Sinal de aviso / avaria (congelador): Tanto visual como auditivo
Porta bloqueável: Não
Número de gavetas/cestos: 4
Número de válvulas de congelação: 0
Código EAN: 4242005194001
Marca: Bosch
Nome do produto / Código comercial: GSN36VIFP
Categoria do produto: Congelador vertical

'!2E20AF-bjeaab!

1/3



Serie 4, Congelador de instalação livre, 186
x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)
GSN36VIFP

Congelador NoFrost com controlo eletrónico
da temperatura: ajusta a temperatura de
forma simples e precisa.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: F

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 294 kWh/ano

- Volume líquido total : 242 litros

- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de
LEDs

- Alarme óptico e acústico

- VitaControl - temperatura constante através da tecnologia de
sensores inteligentes

- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

CONGELADOR

- Zona EasyAccess

- Sistema Multifrio Laminar

- 1 Cuvete

- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra
no congelador

- 4 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 19 kg

- Classe Climática: SN-T

- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável

- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras

- Abertura da porta a 90°

- Voltagem: 220 - 240 V
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