
Serie | 4, Ελεύθερος
ψυγειοκαταψύκτης, 186 x 60 cm,
ανοξείδωτη όψη
KGN36VLED

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται
3 x Αυγοθήκη
1 x Συρτάρι για παγάκια

Το ψυγείο με ηλεκτρονικό έλεγχο
θερμοκρασίας και συρτάρι VitaFresh:
διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – χάρη στις
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για ψάρια
και κρέας, αλλά και τη ρυθμιζόμενη υγρασία
για φρούτα και λαχανικά.
● Τέλεια εφαρμογή: τοποθετήστε το ψυγείο σας δίπλα σε τοίχους

ή συσκευές της κουζίνας για εξοικονόμηση χώρου.
● Φωτισμός LED: τέλεια θέα όλων σας των τροφίμων.
● Αυτόματο SuperFreezing: ιδανικό για κατάψυξη μικρής

ποσότητας τροφίμων γρηγορότερα ενώ προστατεύει τα ήδη
κατεψυγμένα τρόφιμα έναντι απόψυξης, χάρη στην άμεση
αναγνώριση πιθανής ανόδου της θερμοκρασίας και της
ενεργοποίησης της κατάψυξης ώστε αυτή να πέσει.

● Ράφι EasyAccess: τραβήξτε προς τα έξω το ράφι για να έχετε
καλύτερη πρόσβαση στο εσωτερικό του ψυγείου σας.

● 2 κυκλώματα ψύξης: ξεχωριστός έλεγχος συντήρησης και
κατάψυξης - αποτρέπεται η μεταφορά οσμών.

Τεχνικά στοιχεία
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: E
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως
(kWh/a): 238 kWh/annum 
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: 89 l 
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης: 237 l 
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 39 dB(A) re 1 pW 
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: C
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Ελεύθερη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας: Μη διαθέσιμο
Πλάτος συσκευής: 600 mm 
Βάθος: 660 mm 
Καθαρό βάρος: 68,0 kg 
Ονομαστική ισχύς: 100 W 
Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A 
Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξιά φορά πόρτας, αναστρέψιμη φορά
πόρτας
Τάση: 220-240 V 
Συχνότητα: 50 Hz 
Πιστοποιητικά έγκρισης: CE, VDE
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 240 cm 
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (h): 13 h 
Αριθμός συμπιεστών: 1
Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης: 2
Εσωτερικός ανεμιστήρας: Όχι
Αναστρέψιμη φορά πόρτας: Ναι
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση: 2
Μπουκαλοθήκη: Ναι
Τύπος εγκατάστασης: χωρίς εφαρμογή
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Το ψυγείο με ηλεκτρονικό έλεγχο
θερμοκρασίας και συρτάρι VitaFresh:
διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα – χάρη στις εξαιρετικά
χαμηλές θερμοκρασίες για ψάρια και κρέας,
αλλά και τη ρυθμιζόμενη υγρασία για φρούτα
και λαχανικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: E σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από
A έως G

- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 238 kWh

- Κλιματική Κλάση SN-T

- Συνολική Χωρητικότητα: 326 l

- Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης: 237 l

- Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης : 89 l

- Επίπεδα Θορύβου: 39 dB(A) re 1 pW

Γενικά χαρακτηριστικά

- Full NoFrost

- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης & κατάψυξης

- Dynamic MultiAirFlow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης

- Δεξιά φορά πόρτας, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

- Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης, με λειτουργία μνήμης

- Κατάψυξη 4 αστέρων

- Ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και
κατάψυξης

- Ενσωματωμένη κατακόρυφη χειρολαβή

Στη συντήρηση

- SuperCooling στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση

- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας (2 από τα οποία ρυθμίζονται σε
ύψος)

- 1 συρτάρι VitaFresh με έλεγχο υγρασίας - τα φρούτα και τα
λαχανικά διατηρούνται φρέσκα και πλούσια σε βιταμίνες για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
1 συρτάρι VitaFresh ◄0°C► - το κρέας και τα ψάρια
διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

- Μπουκαλοθήκη

- 1 μεγάλα/ 2 μικρά ράφια θύρας

- 3 αυγοθήκες, Θήκη για παγάκια

- Εσωτερικός φωτισμός LED

Στην κατάψυξη

- SuperFreezing με αυτόματη απενεργοποίηση

- 3 συρτάρια αποθήκευσης

- Vario Zone – αφαιρούμενα ράφια από γυαλί ασφαλείας για
έξτρα χώρο

- Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες : 10 κιλά

- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 13 ώρες

Διαστάσεις Συσκευής

- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxΒ: 186x60x66 cm
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