
Seria 4, Combină frigorifică
independentă, 193 x 70 cm, Inox
AntiAmprentă
KGN56XIDR

Accesorii incluse
3 x suport pentru ouă

Combină frigorifică XXL NoFrost cu
VitaFresh si volum extra generos: păstrează
prospețimea alimentelor pe o perioadă
îndelungată.
● Dimensiuni XXL: mai mult spațiu pentru alimentele tale.
● Sertar VitaFresh: păstrează prospețimea alimentelor pe

o perioadă mai îndelungată de timp prin menținerea unei
temperaturi scăzute pentru carne și pește și prin controlul
umidității pentru fructe și legume

● NoFrost: ia-ți adio de la zilele în care trebuia să dezgheți
combina frigorifică.

● PerfectFit: frigiderul poate fi poziţionat chiar lângă perete sau
alte electrocasnice, pentru a economisi spațiu.

● Iluminare LED: pentru o mai bună a vizualizare a alimentelor.

Date tehnice
Clasa de eficiență energetică: D
Consumul mediu anual de energie în kWh/a: 210 KWh/an 
Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate :
108 l 
Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate:
400 l 
Emisiile acustice în aer: 39 dB(A) re 1 pW 
Clasa emisiilor acustice în aer: C
Forma constructiva: Independent
Accesoriu panou decor: Nu este posibil
Inaltime: 1930 mm 
Latime produs: 700 mm 
Adancime produs: 800 mm 
Greutate netă: 92,6 kg 
Amperaj: 10 A 
Deschidere usa: Dreapta, Reversibila
Tensiune: 220-240 V 
Frecventa: 50-60 Hz 
Certificate de autorizare: CE, KEMA, VDE
Lungime cablu de alimentare: 240 cm 
Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent (h): 22 h 
Numar de compresoare: 1
Numar circuiter frigorifice independente: 2
Frigider cu ventilator interior: Nu
Balamale reversibile: Da
Numar rafturi reglabile - Frigider: 3
Rafturi pentru sticle: Da
Tip de instalare: Nu se aplica
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Combină frigorifică XXL NoFrost cu
VitaFresh si volum extra generos: păstrează
prospețimea alimentelor pe o perioadă
îndelungată.

PERFORMANŢĂ ŞI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: D

- Volum total : 508 l

- Volum Net Frigider : 400 l

- Volum Net Congelator: 108 l

- Capacitate congelare 24h : 10 kg

- Consum energie/an: 210

- Clasa climatică: SN-T

- Nivel de zgomot : 39 dB

- Autonomie (fără curent) : 22 h

DESIGN

- Uși Inox AntiAmprentă

- Mâner vertical

- Iluminare LED cu SoftStart în frigider

CONFORT ŞI SIGURANŢĂ:

- Sistem NoFrost

- Reglare electronică a temperaturii, afişaj exterior (LED-uri)

- Funcţie de Super-Răcire cu dezactivare automată

- Sistem activ de avertizare acustică şi optică la deschiderea
uşii

- Funcţie Eco (Mod economic),

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Sistem Multi Airflow

- 4 rafturi din sticlă securizată din care 4 rafturi extensibile

- 4 suporturi pe uşă

- Suport pentru sticle

SISTEM DE PROSPEŢIME:

- 1 Sertar VitaFresh plus cu controlul umidității - fructele și
legumele își păstrează vitaminele și își mențin prospețimea de
2 ori mai mult timp

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Funcție de Super -Congelare

- 2 sertare transparente

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 193 x 70 x 80 cm

DETALII TEHNICE:

- Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă

- Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu role

- Conexiune electrică: 220 - 240 V

ACCESORII:

- 1 x element fixare sticle pe suport ușă
3 x suporturi pentru ouă 2 x tavă pentru cuburi de gheață

MENTIUNI SUPLIMENTARE:

- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul
real depinde de modul de utilizare şi amplasarea aparatului.
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