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KVN36IL3A
VarioStyle NoFrost
alulfagyasztós hűtő/fagyasztó
kombináció cserélhető, színes
előlappal
Szett: KSZ1AVL00+KGN36IJ3A

Különleges (megvásárolható) tartozék
KSZ1AVD00 VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVD10 VarioStyle
ajtóborítás, KSZ1AVE00 VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVG00
VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVH00 VarioStyle ajtóborítás,
KSZ1AVJ00 VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVK00 VarioStyle
ajtóborítás, KSZ1AVL00 VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVN00
VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVO00 VarioStyle ajtóborítás,
KSZ1AVP00 VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVR00 VarioStyle
ajtóborítás, KSZ1AVT00 VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVU00
VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVV00 VarioStyle ajtóborítás,
KSZ1AVX00 VarioStyle ajtóborítás, KSZ1AVZ00 VarioStyle
ajtóborítás

VarioStyle hűtő/fagyasztó kombináció
VitaFresh Box-szal és cserélhető színes
előlappal, hogy bármikor a hangulatának
megfelelő színű hűtője lehessen.
● Cserélhető, magas minőségű színes előlap a hűtő színének

megváltoztatásához.
● VitaFresh: az ételeket tovább frissen tartja.
● EasyAccess Polcok: kihúzható üvegpolcok a kényelmes be- és

kipakoláshoz, valamint a tökéletes átláthatósághoz.
● LED-es világítás: a hűtőtér egyenletes és vakításmentes

megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
● Perfect Fit: Rugalmas elhelyezési lehetőség, mivel a készülék

közvetlenül oldalfalak és bútorok mellé helyezhető

Műszaki adatok
Kiviteli forma :  Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel :  Nem lehetséges
Magasság (mm) :  1860
Szélesség (mm) :  600
Mélység (mm) :  660
Nettó súly (kg) :  0,0
Teljesítményigény (W) :  100
Biztosíték :  10
Ajtónyitás iránya :  Jobb, cserélhető
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50
Engedélyező okirat :  CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :  240
Visszamelegedési idő (h) :  16
Kompresszorok száma :  1
Független hűtőkörök száma :  2
Belső ventilátor :  Nem
Megfordítható ajtónyitás :  Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) :  2
Palacktartó :  Igen
EAN-kód :  4242005066520
Márka :  Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név :  KVN36IL3A
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) :  A++
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :  260
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása :

 237
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer
tárolására szánt tér tárolókapacitása :  87
Fagymentes rendszer :  Teljes
Hőmérséklet-emelkedési idő (h) :  16
Fagyasztókapacitás (kg/24h) :  14
Klímaosztály :  SN-T
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :  39
Beépítési mód :  N/A
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