
KGN 36NW30 valkoinen € 959*

*Suositushinta

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
– Energialuokka: A++ asteikolla D - A+++, 235 kWh/vuosi
– Käyttötilavuus yhteensä: 302 l

Muotoilu ja käyttömukavuus
– Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
– MultiAirflow – tasainen ja tehokas ilmankierto
– Integroitu vaakasuora vedin, materiaali:
– Asteittain syttyvä LED-valaistus jääkaapissa

Jääkaappiosa
– Jääkaapin käyttötilavuus: 215 l
– MultiBox: vihanneslaatikko, jossa on aaltomainen

pohja, suojaa hedelmiä ja vihanneksia liialta
kosteudelta

– 4 turvalasihyllyä, joista 3 korkeudeltaan säädettävissä

Pakastinosa
– ****-pakastin: käyttötilavuus 87 l
– NoFrost - jätä hyvästit pakastimen sulatukselle!
– Pikapakastus, joka palautuu automaattisesti

normaalitilaan
– Pakastusteho: 11 kg/vrk
– Säilyvyys sähkökatkon aikana: 19 tuntia

Tekniset tiedot
– Ovi aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
– Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
– Kylmälaitteen syvyys on pienennettävissä 10 mm

vaihtamalla laitteen takana olevaa seinävälipidikettä.

EAN-koodi
4242002853536

Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A++
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC): 87
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC): 215
Melutaso (dB re 1 pW): 42
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Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 1860 x 600 x 660
Oven sarana: oikealla, vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (cm): 240
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Piktogrammit

Bosch Selected
Bosch Selected -tuotevalikoima on
myynnissä valituilla Selected-jälleenmyyjillä.

NoFrost
NoFrost-malleissa ilmankosteus ei kerry
laitteen sisään tai elintarvikkeiden pintaan,
vaan keräytyy pakastimen ulkopuolella
olevaan lamellihöyrystimeen. Tämä
kylmägeneraattori, joka poistaa huurteen
pakastimesta, sulaa automaattisesti aika
ajoin. Muodostuva sulamisvesi johdetaan
ulos ja haihdutetaan kompressorin lämmön
ansiosta erityiseen keräysastiaan. Tämän
tekniikan ansiosta laitteen sisätilan kosteus
ja jään muodostuminen vähenee. Sulatus jää
siis historiaan.

Pikapakastus
Superpakastus suojaa pakasteita sulamiselta
uusia elintarvikkeita lisätessä. Uudet
pakasteet jäätyvät nopeammin.
Saavutettuaan vaaditun lämpötilan laite
kytkeytyy takaisin normaalitilaan. Tämä
estää turhaa energiankulutusta.

LED-valo
Energiatehokas ja pitkäkestoinen LED-
valaistus valaisee jääkaapin koko sisätilan.
Valon sijainnin ansiosta valaistus on taattu
myös jääkaapin ollessa täynnä. Valot
kestävät laitteen koko eliniän ajan.

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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