
Serie | 6, Borhűtő üvegajtóval
KWK16ABGA

Személyes borospincéje: borszekrény
81.8 cm magas, 60 cm széles 2 pontos
hőmérsékleti zóna (k), beállítható
hőmérséklet: 5-20 °C
● Kettős hőmérséklet-zónák: tárolja vörös- és fehérborait egy

helyen, 5–20°C-on.
● LED-világítás kijelzőmóddal: borhűtő vonzó megvilágítása
● MultiBox XXL: extra nagy fiók a zöldségeknek és a

gyümölcsöknek.
● Cserélhető zsanér: Helyezze a borszekrény ajtaját arra az

oldalra, amely az Ön számára a legjobban megfelel.
● Door Lock: meggyőződhet arról, hogy fehér- és vörösborai

biztonságban vannak.

Műszaki adatok
Energiahatékonysági osztály: G
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 150 kWh/év 
Tárolható 75 cl-es palackok száma: 44
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: 818 mm 
Szélesség: 600 mm 
Mélység: 593 mm 
Nettó súly: 46,0 kg 
Teljesítményigény: 60 W 
Biztosíték: 6 A 
Belső ventilátor: Igen
Feszültség: 220-240 V 
Frekvencia: 50; 50-60 Hz 
Engedélyező okirat: CE, VDE
Csatlakozókábel hossza: 230 cm 
Dugós csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Kompresszorok száma: 1
Független hűtőkörök száma: 2
Megfordítható ajtónyitás: Igen
Belső világítás kapcsoló: Nem
EAN-kód: 4242005196173
Márka: Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név: KWK16ABGA

'!2E20AF-bjgbhd!

1/3



Serie | 6, Borhűtő üvegajtóval
KWK16ABGA

Személyes borospincéje: borszekrény
81.8 cm magas, 60 cm széles 2 pontos
hőmérsékleti zóna (k), beállítható
hőmérséklet: 5-20 °C

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: G

- Teljes űrtartalom: 120 l

- Nettó hűtőtérfogat: 120 l

- Nettó fagyasztótérfogat: 0 l

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 150

- Klímaosztály: SN-ST

- Gyorsfagyasztás: no

- Zajszint: 38 dB

Design

- Szabadonálló asztali hűtő

- Domborított üvegajtók

- Háromrétegű, UV szűrős üvegajtó

Komfort és biztonság

- Soft Start LED világítás

- Világítás be-/kikapcsolható: igen

- Bemutató-hangulatvilágítás

- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

- Gyermekzár

- Dinamikus hűtés, belső ventilátorral

Borhűtő rész

- Hőmérsékleti zónák száma: 2

- Hőmérséklet-tartomány: 5-20 °C

- Hűtő farácsok száma: 3 darab

Műszaki adatok

- Szellőzés be- és kivezetése a lábazatnál

- 115°-ban nyitható ajtó

- zárható kivitelű készülék

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Méretek

- Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 82 x 60 x 59
cm

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.

- Ez a készülék kifejezetten borok tárolására készült.

Tartozékok

- Díszítőkeret nem felszerelhető

Környezet és biztonság

- Kiviteli forma: Önálló készülék
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