
Serie | 6, Szabadonálló
fagyasztókészülék, 176 x 70 cm, fehér
GSN54AWCV

NoFrost fagyasztószekrény FreshSense
rendszerrel: különlegesen takarékos –
állandó fagyasztási hőmérséklettel védi
fagyasztott áruit.
● XXL méret: extra nagy hely élelmiszereinek.
● LED világítás: a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a

készülék élettartamának végéig.
● VarioZone: nagyobb rugalmasság a kivehető üvegpolcoknak és

fiókoknak köszönhetően a fagyasztótérben.
● Automatikus szuperfagyasztás: optimális kisebb adagok gyors

fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól, a
hőmérsékletváltozás automatikus érzékelésének és állításának
köszönhetően.

● NoFrost: nincs több leolvasztás a jégképződés elleni tökéletes
védelemnek köszönhetően – ezzel fáradságot és időt takarít
meg.

Műszaki adatok
Energiahatékonysági osztály:  C
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év:  170  kWh/év 
A fagyasztórekeszek teljes űrtalma:  328  l 
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:  38  dB 
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:  C
Hőmérő - fagyasztótér:  Digitális
Világítás:  Igen
Termék-kategória:  Fagyasztószekrény
Kiviteli forma:  Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel:  Nem lehetséges
Fagymentes rendszer:  Teljes
Készülék magassága:  1760  mm 
Szélesség:  700  mm 
Mélység:  780  mm 
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé):

 1830 x 880 x 760  mm 
Nettó súly (kg):  100,816  kg 
Bruttó súly (kg):  108,7  kg 
Biztosíték:  10  A 
Frekvencia (Hz):  50  Hz 
Engedélyező okirat:  CE, VDE
Csatlakozókábel hossza:  230  cm 
Ajtónyitás iránya:  Jobb, cserélhető
Visszamelegedési idő (h):  14  h 
Készülékház színe / anyaga:  Fehér
Figyelmeztető jelzés / hibás működés:  Akusztikus és vizuális
Zárható ajtó:  Nem
Fiókok/kosarak száma (db):  5
Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db):  2
EAN-kód:  4242005270491
Márka:  Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név:  GSN54AWCV
Termék-kategória:  Fagyasztószekrény
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Serie | 6, Szabadonálló fagyasztókészülék,
176 x 70 cm, fehér
GSN54AWCV

NoFrost fagyasztószekrény FreshSense
rendszerrel: különlegesen takarékos –
állandó fagyasztási hőmérséklettel védi
fagyasztott áruit.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: C

- Teljes űrtartalom: 328 l

- Nettó hűtőtérfogat: 0 l

- Nettó fagyasztótérfogat: 328 l

- 4*-os rekesz térfogata: 328 l

- Fagyasztókapacitás (24 órás): 23 kg

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 170

- Klímaosztály: SN-T

- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)

- Zajszint: 38 dB

- Hőmérséklet-emelkedési idő: 14.5 óra

Design

- Fehér ajtók, Fehér oldalfalak

- Függőleges fogantyú

- LED világítás

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé leolvasztás!

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés

- Aktív figyelmeztető rendszer

- Multi-Alarm-System: memória funkcióval,nyitott ajtó és
hálózati áramszünet figyelmeztetéssel

- VitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens
technológiának köszönhetően

- Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás

Fagyasztótér

- Dinamikus Multi-Airflow rendszer

- IceTwister jégkockakészítő

- Vario zóna - kivehető üvegpolcok, óriási hely!

- 5 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox

Méretek

- Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 176 x 70 x
78 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

- Állítható lábak elöl, görgők hátul

- 90°-ban nyitható ajtó

- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- hűtőakku

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás
teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós
fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti
feltételektől.

- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban
történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt
távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék
mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes
értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték
fölött lehet.

Speciális Tartozékok

Környezet és biztonság

Általános Információk

Üzembe helyezés
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