
Serie 4, Többajtós alulfagyasztós
hűtőkészülék, 183 x 91 cm, Nemesacél
(ujjlenyomat mentes borítás)
KFN96VPEA

Hűtőszekrény VitaFresh dobozzal: rendkívül
takarékos hűtés – a frissentartó rekesznek
köszönhetően a zöldség és a gyümölcs
hosszabb ideig vitamindús és friss marad.
● VitaFresh XXL <0°C>: hosszabb ideig tartja frissen az ételt az

extra nagy, hűtésvezérelt fiókoknak köszönhetően.
● NoFrost: többé nem kell leolvasztania hűtő- és fagyasztógépét!
● XXL kapacitás: extra hely az ételeknek, amikor csak szüksége

van rá.
● LED világítás: a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a

készülék élettartamának végéig.
● BigBox fagyasztófiók: fagyasztó dobozok egymásra

pakolásához vagy nagyméretű fagyasztott árukhoz.

Műszaki adatok
Energiahatékonysági osztály: E
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 333 kWh/év 
A fagyasztórekeszek teljes űrtalma: 200 l 
A chill rekeszek űrtartalma: 405 l 
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 38 dB(A) re 1 pW 
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C
Kiviteli forma: Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel: Nem lehetséges
Magasság: 1830 mm 
Szélesség: 910 mm 
Mélység: 731 mm 
Nettó súly: 117,8 kg 
Biztosíték: 10 A 
Ajtónyitás iránya: Bal és jobb
Feszültség: 220-240 V 
Frekvencia: 50-60 Hz 
Csatlakozókábel hossza: 240 cm 
Visszamelegedési idő (h): 15 h 
Kompresszorok száma: 1
Független hűtőkörök száma: 1
Belső ventilátor: Igen
Megfordítható ajtónyitás: Nem
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 2
Palacktartó: Nem
Beépítési mód: N/A
Zsanér típusa: Lapos zsanér
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Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E

- Teljes űrtartalom: 605 l

- Nettó hűtőtérfogat: 405 l

- Nettó fagyasztótérfogat: 200 l

- Fagyasztókapacitás (24 órás): 13 kg

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 333

- Klímaosztály: SN-T

- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)

- Zajszint: 38 dB

Design

- Nemesacél ajtók, Króm-inox oldalfalak

- Normál ajtó , Nemesacél ajtók, Króm-inox oldalfalak

- LED világítás a hűtőtérben

- Fehér, fényes hátfal Multi-Airflow rendszerrel

- Belső kivitel: fémbetétekkel

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés

- Szuperhűtés

- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

- Gyermekzár, Sabbath mód

- Ajtónyitás figyelmezető hangjelzés, optikai figyelmeztető jelzés

- akusztikus figyelmeztető berendezés, optikai figyelmeztető
jelzés

Hűtőtér

- Dinamikus Multi-Airflow rendszer

- 3 biztonsági üvegpolc, ebből 1 állítható magasságú, normál
polc 2 kihúzható

- 2 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón

- Hűtő palacktartók száma: nélkül / 0

- Vaj-/sajttartó

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh ◄0°C► fiók – a hal és a hús hosszabb ideig friss
marad

- 1 görgős VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a
zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsan
és frissen tartja

Fagyasztótér

- 6 átlátszó fagyasztófiók

- Jégkockatartó

- Világítás nélkül a fagyasztótérben

Méretek

- Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 183 x 91 x
73 cm

Műszaki adatok

- 4 kerék a könnyebb szállítás érdekében, közülük 3 állítható
magasságú.

- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

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.
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