
KGV 39VW31 valkoinen € 919*

*Suositushinta

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
– Energialuokka: A++ asteikolla D - A+++, 237 kWh/vuosi
– Käyttötilavuus yhteensä: 343 l

Muotoilu ja käyttömukavuus
– Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö

Jääkaappiosa
– Jääkaapin käyttötilavuus: 249 l
– 5 turvalasihyllyä, joista 2 korkeudeltaan säädettävissä
– VitaFresh -laatikko kosteudensäädöllä pitää hedelmät

ja vihannekset tuoreina pidempään.
– Kromattu pullohylly
– LED-valaistus jääkaapissa

Pakastinosa
– ****-pakastin: käyttötilavuus 94 l
– LowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän

huurretta ja on nopeampi sulattaa
– Pakastusautomatiikka
– Pakastusteho: 7 kg/vrk
– Säilyvyys sähkökatkon aikana: 23 tuntia
– 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1

BigBox

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

EAN-koodi
4242002798929

Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A++
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC): 94
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC): 249
Melutaso (dB re 1 pW): 39
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 2010 x 600 x 650
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Oven sarana: oikealla, vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (cm): 240

Luotu: 2018-05-18
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Piktogrammit

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

LowFrost
LowFrost säästää vaivaa vähentämällä
huomattavasti jään muodostumista. Tämän
ansiosta Smart Cool -jääkaappi-
pakastinyhdistelmää ei tarvitse sulattaa yhtä
usein ja energiankulutus pysyy tasaisena.
Jos sulattaminen on joskus tarpeen, meillä
on ratkaisu valmiina: Laitteen pohjassa on
kätevä läppä (vain KGV... ja KGE...
-malleissa), joka nopeuttaa ja helpottaa
sulattamista.

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.

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.
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