
GSN 33VW3P valkoinen € 1 179*

*Suositushinta
Hinta sisältää kierrätysmaksun: € 18,68 (ei sis. alv)

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
– Energialuokka: A++ (asteikolla D – A+++),
228 kWh/vuosi

– ****-pakastin: käyttötilavuus 225 l
– Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW

Muotoilu ja käyttömukavuus
– Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
– FreshSense-sensoriautomatiikka kaapin sisä- ja
ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa
jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan

– Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmönnoususta
pakastimessa

– Kaikki laatikot ja hyllyt ovat käytettävissä, kun ovi on
avoinna 90°

– Easy open -ilmaventtiili helpottaa oven avausta.
– Varoitusääni oven jäädessä auki

Pakastinosa
– VarioZone – irrotettavat lasihyllyt mahdollistavat
erikoissuuren säilytystilan

– Pikapakastus, joka palautuu automaattisesti
normaalitilaan

– Säilyvyys sähkökatkon aikana: 25 tuntia
– Pakastusteho: 20 kg/vrk
– 4 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1
BigBox -laatikoita

Tekniset tiedot
– Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
– Ovi aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

Yhdistelmä
– KSV33NW3P

Lisävarusteet
KSZ 36AW00 Asennussarja kylmälaitteille € 47

EAN-koodi
4242005063819
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Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A++
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC): 225
Melutaso (dB re 1 pW): 42
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 1760 x 600 x 650
Oven sarana: oikealla, vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (cm): 230
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Piktogrammit

NoFrost
Jääkaapin sulattaminen käsin voi olla
rasittavaa ja aikaavievää. Uusien NoFrost-
ominaisuudella varustettujen
jääkaappiemme ansiosta voit poistaa tuon
askareen tehtävälistaltasi - lopullisesti.
Toisin kuin perinteisissä jääkaapeissa
NoFrost-jääkaapin ilmankosteus kerätään
pysyvästi keskusjäähdytinyksikköön, joka
sulattaa itsensä automaattisesti ja
säännöllisesti. Tämän yhteydessä
muodostuva kosteus vain ohjataan jääkaapin
ulkopuolelle, jossa se haihtuu pois. Näin
NoFrost pitää jääkaappisi sulana eikä sinun
tarvitse itse sulattaa sitä.

BigBox-pakastuslaatikko
Pakastusrasioiden ja isojen pakasteiden,
kuten kokonaisten kakkujen tai pizzojen
säilytys käy vaivatta. Valmisteletpa lapsen
syntymäpäivää tai haluat pakastaa hääkakun:
BigBox-laatikossa on tilaa kaikille.

FreshSense
Optimaalinen säilytysympäristö säilyttää
elintarvikkeiden täydellisen koostumuksen,
ja esimerkiksi jäätelöt eivät sula tai jäädy
liian koviksi. Kylmälaitteen sisätilan tasainen
lämpötila on siis ratkaiseva tekijä tuoreuden
ja maun ylläpitämiseksi. FreshSense-sensorit
valvovat ja säätävät jatkuvasti jääkaapin ja
pakastimen lämpötilaa. Tuloksena
ulkolämpötilasta riippumaton ja tasainen
sisälämpötila.

SuperFreezing
Perinteiset pakastimet saattavat onnistua
pakastamaan ruokasi, mutta ruokien
pakastettuna säilymistä ei aina voida taata.
SuperFreezing pakastaa ruoat nopeammin ja
suojaa jo pakastettuja ruokia sulamiselta,
kun lisäät uusia ruokia pakastimeen.
Laitteet, joissa on automaattinen
pakastustoiminto, palaavat energian
säästämiseksi normaaliin toimintaan, kun
tarvittava lämpötila on saavutettu. Se on
hyväksi ruoille. Se vähentää energiankäyttöä.

Multi Airflow -järjestelmä
Tuuletinavusteinen Multi Airflow -järjestelmä
jakaa kylmän ilmavirran tasaisesti jääkaapin
ja kaappipakastimen joka tasolle.
Lämpötilanvaihtelut vähenevät ja
jäähdytysaika lyhenee –elintarvikkeet
säilyvät kauemmin raikkaina.
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