Serie | 6, Køle-/fryseskab, 203 x 70
cm, inox-easyclean
KGN49MIEA

Køle-/fryseskab med NoFrost og VitaFresh
plus. Med NoFrost teknologien slipper
du for tidskrævende manuel afrimning
og VitaFresh plus-skuﬀerne sørger for
optimale forhold, så din mad holdes frisk i
op til dobbelt så lang tid.
●

●

●

●

●

VitaFresh køleskabe reducerer madspild eﬀektivt.
Fleksibel placering: skabet kan placeres direkte med siden til
en væg og alle skuﬀer kan trækkes helt ud, når døren er 90°
åben
LED-belysning: jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
VarioZone: ekstra ﬂeksibilitet med udtagelige glashylder og
skuﬀer i fryseren.
Automatisk Superfrys: sænker temperaturen i fryseskabet,
når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer,
som allerede er nedfrosset.

Teknisk data

Medfølgende tilbehør
3 x Æggebakke
1 x Isterningsbakke
Tilbehør
KSZ10HC00 : Tilbehør til HomeConnect m WiFi

Energieﬀektivitetsklasse (direktiv (EU) 2017/1369):
E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/
a) (EU) 2017/1369:
259
Samlet volumen for frostrum (EU 2017/1369):
108
Samlet volumen for kølerum (EU 2017/1369):
330
Luftbåren, akustisk støjemission (EU 2017/1369):
40
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse (EU 2017/1369):
C
Installation:
Fritstående
Mulighed for dekoplade:
Ikke muligt
Bredde på produktet:
700
Dybde på produkt:
670
Nettovægt (kg):
88,930
Tilslutningseﬀekt (W):
100
Strømstyrke (A):
10
Dørhængsling:
højrehængt, vendbar
Elementspænding (V):
220-240
Frekvens (Hz):
50
Godkendelse af certiﬁkater:
CE, VDE
Længde på elledning (cm):
240
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h):
16
Antal kompressorer:
1
Antal uafhængige kølesystemer:
2
Indvendig ventilator køleafsnit:
Nej
Vendbar dør:
Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:
4
Hylder til ﬂasker:
Ja
Frostfrit system:
Fuld
Installation:
Ikke tilgængelig
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Serie | 6, Køle-/fryseskab, 203 x 70 cm, inoxeasyclean
KGN49MIEA
Køle-/fryseskab med NoFrost og VitaFresh
plus. Med NoFrost teknologien slipper du for
tidskrævende manuel afrimning og VitaFresh
plus-skuﬀerne sørger for optimale forhold,
så din mad holdes frisk i op til dobbelt så
lang tid.

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 330 l
- Nettovolume (fryseskab): 108 l
- Energiforbrug 259 kWh/årlig
- Lydniveau: 40 dB
Design

- stål med EasyClean dør, og Pearl Grey side
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning med SoftStart i køledelen
Komfort og sikkerhed

- NoFrost - aldrig mere afrimning
- Home Connect: Home Connect - Fjernbetjening af produktet
via app på smartphone eller tablet

- Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Home
Connect-adapter som ekstra tilbehør

- Elektronisk temperaturstyring, kan aﬂæses via LCD Display
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
Køleafdeling

- MultiAirﬂow system, skaber en jævn temperatur i hele
køledelen

- 5 hylder af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare), 4 udtrækkelige
glashylder

- 4 dørhylder, deraf 1 til mejeriprodukter
- 1 VitaFresh plus skuﬀe med fugtighedsregulering: holder frugt
og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.

Fryser

- 3 transparente fryseskuﬀer
- VarioZone, ﬂytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
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