
Serie | 2, Køleskab, 186 x 60 cm, hvid
KSV36NWEQ

Medfølgende tilbehør
3 x Æggebakke

Køleskab med elektronisk
temperaturstyring, den ønskede temperatur
indstilles nemt og nøjagtigt. Skabet kommer
med en praktisk grøntsagsskuffe med
fugtighedsregulering og og intelligent
designet bund der yder beskyttelse mod
kondensvand.
● LED-belysning: jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
● EasyAccess-hylde: glashylde, der kan trækkes ud, og som giver

dig let adgang til alle hjørner af dit køleskab.
● SuperCooling: køler nye madvarer hurtigere ned for at

beskytte madvarer, som allerede var i køleskabet.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse: E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/
a): 116 kWh/årlig 
Samlet volumen for frostrum: 0 l 
Samlet volumen for kølerum: 346 l 
Luftbåren, akustisk støjemission: 39 dB(A) re 1 pW 
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Fritstående
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1860 mm 
Bredde på produktet: 600 mm 
Dybde på produkt: 650 mm 
Nettovægt: 59,394 kg 
Strømstyrke: 10 A 
Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
Elementspænding: 220-240 V 
Frekvens: 50 Hz 
Godkendelse af certifikater: CE, VDE
Længde på elledning: 230 cm 
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 5
Hylder til flasker: Nej
EAN-kode: 4242005202027
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: KSV36NWEQ
Produktkategori: Køleskab
Frostfrit system: Nej
Installation: Ikke tilgængelig
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Køleskab med elektronisk
temperaturstyring, den ønskede temperatur
indstilles nemt og nøjagtigt. Skabet kommer
med en praktisk grøntsagsskuffe med
fugtighedsregulering og og intelligent
designet bund der yder beskyttelse mod
kondensvand.

Forbrug

- Energiklasse: E

- Nettovolume (køleskab): 346 l

- Energiforbrug 116 kWh/årlig

- Lydniveau: 39 dB

Design

- hvid dør, og hvid side

- Vertikalt håndtag, Materiale: aluminium

- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display

- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn
temperatur

- SuperCooling med automatisk tilbagestilling

- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant
hurtigere afrimning.

Køleafdeling

- Dynamisk køling via ventilator

- 6 hylder af sikkerhedsglas heraf 5 højdejusterbare, 5
udtrækkelige glashylder

- 2 stor dørhylde, 3 små dørhylder

Friskhedssystem

- 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til
opbevaring af frugt og grønt

Mål

- Mål: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- venstrehængt, vendbar

- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
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