
Serie 6, Kylskåp, 186 x 60 cm,
Rostfritt stål med EasyClean
KSV36BIEP

Medföljande tillbehör
3 x Äggfack

Extra tillbehör
KSZ39AL00 : Monteringssats,inox

Kylskåp med VitaFresh plus-låda som håller
frukt och grönsaker fräscha dubbelt så lång
tid.
● LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte

bländar.
● EasyAccess-hylla: den utdragbara glashyllan ger dig enklare

tillgång till innehållet i ditt kylskåp.
● SuperCooling: kyler snabbt nyligen inställd mat, vilket även

skyddar redan kylda matvaror.
● Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
● SuperCooling kyler snabbt mat och dryck. En knapptryckning

är allt som krävs.

Tekniska data
Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
116 kWh/a 
Frysfackens totala volym: 0 l 
Kylfackens totala volym: 346 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: 1860 mm 
Bredd: 600 mm 
Djup: 650 mm 
Nettovikt: 67,2 kg 
Säkring: 10 A 
Gångjärn: Vänster omhängbar
Spänning: 220-240 V 
Frekvens: 50 Hz 
Anslutningskabelns längd: 230,0 cm 
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylen: Ja
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 4
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
EAN kod: 4242005216147
Varumärke: Bosch
Produktnamn: KSV36BIEP
Produktkategori: Kylskåp
Automatisk avfrostning: Saknas
Installationstyp: N/A
Ingående tillbehör: 3 x Äggfack
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Serie 6, Kylskåp, 186 x 60 cm, Rostfritt stål
med EasyClean
KSV36BIEP

Kylskåp med VitaFresh plus-låda som håller
frukt och grönsaker fräscha dubbelt så lång
tid.

Förbrukning

- Energiklass: E

- Nettovolym kyl: 346 l

- Årlig energiförbrukning: 116

- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

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

- Vertikalt handtag aluminum

- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl

- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent
sensorteknologi

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

- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt

- Automatisk avfrostning i kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara, 5 utdragbara
glashyllor

- Kromat flaskställ

- 5 st dörrhyllor, varav 1 med EasyLift och Smör-/ostfack

Fräschhetssystem

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

MÅTT

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

- Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
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Serie 6, Kylskåp, 186 x 60 cm, Rostfritt stål
med EasyClean
KSV36BIEP
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