Serie | 8, Combinado de instalação
livre, 193 x 70 cm, Preto
KGF56SB40

Frigoríﬁco combinado NoFrost XXL com
Zona VitaFresh pro 0ºC: mantém os
alimentos frescos até o triplo do tempo
●

●

●

●

●

Capacidade XXL: espaço extra para os seus alimentos, sempre
que precisar.
PerfectFit: encoste o frigoríﬁco diretamente à parede ou a
outros eletrodomésticos, e poupe espaço.
Iluminação LED: brilhante, eﬁciente e de longa duração.
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.

Technical data

Acessórios incluidos
2 x Acumulador de frio
Acessórios opcionais
KSZ10HC00 : Acessório de frio para ligação Wi-Fi

Tipo de construção : Livre instalação
Opções do painel da porta : Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado. : 700 mm
Profundidade : 800 mm
Peso líquido : 108,383 kg
Classiﬁcação da ligação : 100 W
Corrente : 10 A
De que lado está montada a porta? : Direita reversível
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50 Hz
Certiﬁcados de aprovação : CE, KEMA
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 240 cm
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 24 h
Número de compressores : 1
N.º de circuitos de frio independentes : 3
Ventilador interior da secção do frigoríﬁco : Não
Sentido de abertura da porta reversível : Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de
refrigeração : 3
Prateleiras para garrafas : Sim
Código EAN : 4242002906959
Marca : Bosch
Nome do produto / Código comercial : KGF56SB40
Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC) : 216,00 kWh/
annum
Capacidade líquida do frigoríﬁco - novo (2010/30/EC) : 375 l
Capacidade líquida do congelador - novo (2010/30/EC) : 105 l
Capacidade de congelação) - novo (2010/30/EC) : 16 kg/24h
Classe climática : SN-T
Nível de ruído : 42 dB(A) re 1 pW
Tipo de instalação : N/D
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Serie | 8, Combinado de instalação livre, 193 CONGELADOR
- Capacidade útil do congelador: 105 litros
x 70 cm, Preto
KGF56SB40
- Capacidade de congelação: 16 kg em 24 h
Frigoríﬁco combinado NoFrost XXL com
Zona VitaFresh pro 0ºC: mantém os
alimentos frescos até o triplo do tempo

- Cap. autonomia em caso de anomalia: 24 horas
- 2 gavetas transparentes, incluindo 1 Big Box
- Calendário de congelação
MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm
- Home Connect: monitorização e controlo remoto
CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eﬁciência energética: A+++ numa escala de classes
de eﬁciência energética de A+++ até D

- Consumo de energia: 216 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 554/480 litros
- Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)
- Iluminação interior LED com Soft Start

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Classe climática: SN-T
ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para gelo com tampa, Suporte para
garrafas na porta, 2 acumuladores de frio

DESIGN

- Porta(s) em vidro preto
- Puxadores verticais integrados na porta
CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visor LCD
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Modo Férias
Modo Eco
Bloqueio de segurança para crianças

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigoriﬁco: 375 litros
- Sistema Multifrio Laminar
- sem
- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para
manteiga/queijo

- Suporte para garrafas cromado
CONSERVAÇÃO

- Capacidade útil da zona VitaFresh: 124 litros
- 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade e

temperatura - frutas, legumes, carne e peixe mantêm as
vitaminas e conservam-se frescos 3 vezes mais tempo.
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo da temperatura carne e peixe mantêm-se frescos até 3 vezes mais tempo
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Serie | 8, Combinado de instalação livre, 193
x 70 cm, Preto
KGF56SB40
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