
Serie | 4, Jääkaappipakastin, 203 x 60
cm, valkoinen
KGN39KW35

Lisävarusteet
3 x Munalokero

Automaattisulatteinen NoFrost-
jääkaappipakastin, jonka VitaFresh-laatikko
säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina
pidempään.
● VitaFresh: optimaalisten säilytysolosuhteiden ansiosta

elintarvikkeet säilyvät tuoreina pidempään.
● EasyAccess-hylly: ulosvedettävät lasihyllyt, joiden ansiosta

jääkaappi on helppo täyttää ja tyhjentää, ja sisältö on helposti
nähtävissä.

● LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa, koska se
kestää kaapin koko käyttöiän.

● Pakastimen VarioZone: irrotettavat lasihyllyt ja laatikot antavat
tarvittaessa lisää tilaa pakastimeen.

● Tämä kylmälaite voidaan asettaa kulmaan aivan seinän tai
keittiökalusteiden viereen. Laatikot tai oven avautuminen eivät
vaadi lisätilaa.

Tekniset tiedot
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :  Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus :  Ei mahdollinen
Leveys (mm) :  600
Syvyys (mm) :  660
Nettopaino (kg) :  80,190
Liitännän arvo (W) :  100
Tarvittava sulake (A) :  10
Oven sarana :  oikealla, vaihdettavissa
Jännite (V) :  220-240
Taajuus (Hz) :  50
Hyväksyntätodistukset :  CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :  240
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) :

 16
Kompressorien määrä :  1
Kylmäjärjestelmien määrä :  2
Tuuletin jääkaapissa :  Ei
Vaihdettava oven saranointi :  On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa :  3
Pullohyllyt :  On
EAN-koodi :  4242002948096
Tuotemerkki :  Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero :  KGN39KW35
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :  A++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/
EY) :  273,00
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC) :  279
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) :  87
Automaattisulatus :  Kokonainen
Lämpötilan nousuaika (h) :  16
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) :  14
Ilmastoluokka :  SN-T
Melutaso (dB re 1 pW) :  39
Asennuksen tyyppi :  Ei tietoa
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Serie | 4, Jääkaappipakastin, 203 x 60 cm,
valkoinen
KGN39KW35

Automaattisulatteinen NoFrost-
jääkaappipakastin, jonka VitaFresh-laatikko
säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina
pidempään.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A++ (asteikolla D – A+++), 273 kWh/vuosi

- Käyttötilavuus yhteensä: 366 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö

- MultiAirflow – tasainen ja tehokas ilmankierto

- Integroitu vedin

- Varoitusääni ilmoittaa oven jäädessä auki

- Asteittain syttyvä LED-valaistus jääkaapissa

Jääkaappiosa

- Jääkaapin käyttötilavuus: 279 l

- VitaFresh -laatikko kosteudensäädöllä pitää hedelmät ja
vihannekset tuoreina pidempään.

Pakastinosa

- ****-pakastin: käyttötilavuus 87 l

- NoFrost-automaattisulatus – heitä hyvästit pakastimen
sulattamiselle!

- Pakastusteho: 14 kg/vrk

- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 16 tuntia

- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Tekniset tiedot

- Ovi aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
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