
Serie 4, Solo Derin Dondurucu, 176 x
60 cm, Beyaz
GSN33VWE0N

beraberindeki aksesuarlar
2 x Soğutucu paketi

Geniş hacimli noFrost çekmeceli derin
dondurucuların 7 bölmesi, favori
yemeklerinizi saklamak için daha fazla alan
sunar.
● VarioZone: İhtiyaca göre düzenlenebilen raflar ve çekmeceler

sayesinde daha fazla esneklik.
● NoFrost: buz oluşmasına karşı mükemmel koruma sayesinde

zaman ve enerji tüketen buz çözdürme işlemine bir daha hiç
gerek kalmaz.

● BigBox: Dondurulmuş büyük gıdalarınız için ekstra alan.
● Kapı kapanmadığında uyarı sinyali ve ışığı
● Cold Accumulator: Elektrik kesintisi durumunda, tank

sıcaklığını korumak ve soğuk havayı serbest bırakmak için
soğutucu plaka akümülatör tarafından serbest bırakılır.

Teknik bilgiler
Enerji verimlilik sınıfı: E
Yıllık ortalama enerji tüketimi: 229 kWh/yıl 
Derin dondurucu bölümü kapasitesi: 225 litre 
Ses seviyesi: 39 dB(A) re 1 pW 
Ses seviyesi sınıfı: C
Kilitlenebilir kapı: hayır
Kapı panel seçenekleri: Yok
Dondurucu bölümü termometresi: Dijital
Ürün kategorisi: büro tipi derin dondurucu
Genişlik: 600 mm 
Işık: hayır
Kostrüksiyon şekli: Solo
Derinlik: 650 mm 
Elektrik kablosu uzunluğu: 230,0 cm 
Gövde rengi / malzemesi: Beyaz
Ambalajlı ürün boyutları: 1825 x 765 x 660 mm 
Kapı yönü: Sağ, değiştirilebilir
No-Frost sistemi: Tam
Net Ağırlık: 63,8 kg 
Arıza uyarı sinyali: Görülebilir ve duyulabilir
Brüt ağırlık: 70,6 kg 
Çekmece / Sepet adedi: 5
Dondurucu kanatçık sayısı: 2
Akım: 10 A 
Frekans: 50 Hz 
Entegre aksesuarlar: 2 x Soğutucu paketi
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Serie 4, Solo Derin Dondurucu, 176 x 60 cm,
Beyaz
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Geniş hacimli noFrost çekmeceli derin
dondurucuların 7 bölmesi, favori
yemeklerinizi saklamak için daha fazla alan
sunar.

Genel Bilgiler

- NoFrost

- Toplam hacim: 225 l

- Enerji verimlilik sınıfı: E

- Ses seviyesi: 39 dB(A) re 1 pW

- Ses sınıfı: C

- Boyutlar (YxGxD): 176 x 60 x 69 cm

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 225 l

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 19 kg

- Elektrik kesintisinde saklama: 9 h

- 1 adedi büyük olmak üzere, 5 adet şeffaf derin dondurucu
çekmecesi

- Manual/automatic activiation

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayarı ve kontrol paneli

- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 229 kWh/yıl

- İklim sınıfı: SN-T

- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

- Nominal voltaj: 220 - 240 V

- Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 176 x 60 x 65 cm(kapı kolu hariç)
*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.
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