Serie | 4 Combinatii
KGN39XL35
Combină frigoriﬁcă, Sistem
NoFrost
inox-Look

Combina frigoriﬁcă NoFrost cu sistem
VitaFresh: păstrează prospețimea
alimentelor pe o perioadă îndelungată.
●

●

●

●

●

VitaFresh: păstrează prospețimea și vitaminele pe o perioadă
mai îndelungată de timp.
Raft EasyAccess: raft din sticlă retractabil pentru utilizare
comodă și vizualizare perfectă.
VarioZone: ﬂexibilitate sporită în congelator datorită
posibilității de îndepartare a rafturilor de sticlă și a sertarelor.
Adaptare perfectă: aparatul poate ﬁ poziţionat chiar lângă
pereţii şi piesele de mobilier adiacente - posibilitate de
instalare ﬂexibilă
Iluminare LED: iluminarea perfectă a frigiderului, pe întreaga
durată de viață a aparatului.

Date tehnice
Forma constructiva :
Independent
Numar de compresoare :
1
Numar circuiter frigoriﬁce independente :
2
Latime produs (mm) :
600
Inaltime (mm) :
2030
Adancime produs (mm) :
660
Masa neta (kg) :
88,0
Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) :
xx
Accesoriu panou decor :
Nu este posibil
Deschidere usa :
Dreapta, Reversibila
Numar rafturi reglabile - Frigider :
3
Rafturi pentru sticle :
Da
Sistem NoFrost (fara gheata) :
in totalitate
Frigider cu ventilator interior :
Nu
Balamale reversibile :
Da
Lungime cablu de alimentare (cm) :
240
Nivel de zgomot (dB) :
41
Ventilator-turn cu ﬂux multiplu :
Da
Tasta Super-racire (racire rapida) :
Da
Tasta Super-congelare (congelare rapida) :
Da
Numar de suporturi pe usa - Frigider :
3
Depozitare galon :
Da
Numar de galoane depozitate :
1
Raft motorizat :
Nu
Material rafturi :
Sticlă de siguranţă
Indicator pentru usa deschisa :
Da
Preparare automata cuburi de gheata :
Nu
Putere instalata (W) :
100
Amperaj (A) :
10
Tensiune (V) :
220-240
Frecventa (Hz) :
50
Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent (h) :
16
Certiﬁcate de autorizare :
CE, VDE
Culoare aparat :
Inox Look
Accesoriu panou decor :
Nu este posibil
Nivel de zgomot (dB) :
41
Certiﬁcare Energy Star :
Nu
Certiﬁcate de autorizare :
CE, VDE
Tip stecher :
Schuko-/Gardy cu împământare
Required cutout/niche size for installation (in) :
xx
Dimensions of the packed product (in) : 82.67 x 25.98 x 30.31
Net weight (lbs) :
193
Gross weight (lbs) :
195
Accesorii incluse
3 x suport pentru ouă
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KGN39XL35
Combină frigoriﬁcă, Sistem NoFrost
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Combina frigoriﬁcă NoFrost cu sistem
VitaFresh: păstrează prospețimea
alimentelor pe o perioadă îndelungată.

DETALII TEHNICE:

- Clasa climatică SN-T
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Picioare frontale reglabile şi picioare
posterioare cu role

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 203 x 60 x 66 cm
PERFORMANŢĂ ŞI CONSUMURI:

- Clasa de eﬁcienţă energetică: A++
- Consum de energie: 273 kWh/an
- Capacitate totală netă: 366 l
- Nivel de zgomot: 39 dB(A) re 1 pW

ACCESORII

- 3 x suport pentru ouă

DESIGN

- Uşi inox-Look, laterale Metallic-chrom
- Mâner vertical
CONFORT ŞI SIGURANŢĂ

- Sistem NoFrost
- Reglare electronică a temperaturii, aﬁşaj exterior (LED-uri)
- Sistem activ de avertizare acustică şi optică la deschiderea
uşii

- Semnal optic şi sonor de avertizare la creşterea temperaturii
in congelator

- Iluminare interioară cu LED, în frigider
SISTEM DE PROSPEŢIME:
DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Capacitate netă frigider: 279 l
- Volum compartiment 0°C: 24 l
- Funcţie de super-răcire
- Sistem Multi Airﬂow
- Selector temperatură, AirFreshFilter - ﬁltru de carbon activ
- 5 rafturi de sticlă securizată, dintre care 3 reglabile pe
înălţime

- Suport pentru sticle
- 1 rafturi mari pe uşă, 3 rafturi mici pe uşă
DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Capacitate netă congelator: 87 l, *(***)
- Funcţie de super-congelare cu deconectare automată
- 3 sertare transparente pentru produse congelate
- Calendar pentru produse congelate
- Capacitate de congelare: 14 kg în 24 ore
- Autonomie (fără curent): 16 h
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