
Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60
cm, Rostfritt stål med EasyClean
KGN39AIEQ

Medföljande tillbehör
3 x Äggfack
1 x Istärningsfack

Extra tillbehör
KSZ10HC00 : Tilllbehör för Home Connect m WiFi ansl.

Kombinerad kyl/frys med NoFrost-
automatisk avfrostning och VitaFresh plus
som håller maten fräsch och vitaminrik upp
till två gånger längre.
● VitaFresh: håller maten fräsch längre tack vare extra låg

temperatur, passande för kött och fisk och med reglerad
fuktighet för frukt och grönsaker.

● PerfectFit: låter dig placera ditt kylskåp precis intill väggar
eller i en nisch.

● LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte
bländar.

● SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysen när du
lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad
upptining av redan frysta livsmedel.

● EasyAccess-hylla: den utdragbara glashyllan ger dig enklare
tillgång till innehållet i ditt kylskåp.

Tekniska data
Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
238 kWh/a 
Frysfackens totala volym: 89 l 
Kylfackens totala volym: 279 l 
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1 pW 
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Fristående
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 2030 mm 
Bredd: 600 mm 
Djup: 660 mm 
Nettovikt: 77,0 kg 
Anslutningseffekt: 100 W 
Säkring: 10 A 
Gångjärn: Höger omhängbar
Frekvens: 50 Hz 
Anslutningskabelns längd: 240,0 cm 
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 2
Fläkt i kylen: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
Installationstyp: N/A
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Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm,
Rostfritt stål med EasyClean
KGN39AIEQ

Kombinerad kyl/frys med NoFrost-
automatisk avfrostning och VitaFresh plus
som håller maten fräsch och vitaminrik upp
till två gånger längre.

Förbrukning

- Energiklass: E

- Nettovolym kyl: 279 l

- Nettovolym frys: 89 l

- Årlig energiförbrukning: 238

- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål med EasyClean, sidoväggar i Pearl grey
(VZF 07127)

- Vertikalt handtag

- LED-belysning med soft start i kyldelen

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du
aldrig mer frosta av!

- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller
surfplatta med Home Connect app

- Förberedd för Wi-Fi: kan anslutas till Home Connect med en
Wi-Fi-adapter som extra tillbehör

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är
exakt avläsbar via LCD Display

- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb
kylning av matvaror

- Akustiskt dörrlarm

- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Kyldel

- 1 VitaFresh ◄0°C►-låda: håller fisk och kött färskt längre.,
MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och
grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

- För att uppnå den framhållna energiförbrukningen bör den
tillhörande avståndshållaren användas. Avståndshållaren
ökar produktdjupet med ca 3,5 cm och möjliggör
korrekt ventilation. Produkten är fullt användbar utan
avståndshållaren, men ger då något högre energiförbrukning.
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