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iQ500, Kaappipakastin, 186 x 60 cm,
Musta teräs
GS36NAXFV

Lisävarusteet

2 x Kylmävaraaja

Lisävarusteet

KS39ZAX00 Asennuslista kylmälaitteille, valkoinen
KS39ZAL00 Asennuslista kylmälaitteille, teräs

Pakastin innovatiivisella noFrost-automaattisulatustekniikalla ja
LED-valaistuksella.

✓ noFrost – pakastimen sulattaminen on historiaa.

✓ LED-valo valaisee sisätilan tasaisesti ja kirkkaasti häikäisemättä.

✓ Pakastimen sisällä helposti täytettävä iceTwister jääpalojen tekoon.

✓ Sensorit estävät automaattisesti pakastusprosessin keskeytymisen,
kun pieniä määriä uusia elintarvikkeita lisätään pakastimeen.

✓ Kaikki pakastuslaatikot ja lasihyllyt on helppo irrottaa ja varioZone
mahdollistaa erikoissuuren säilytystilan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): F
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per
vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: 294 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 242 l
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 40 dB(A) re 1 pW
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): C
Pakastimen lämpötilan näyttö: Digitaalinen
Sisävalo: On
Tuoteluokka: Kaappipakastin
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: Ei mahdollinen
Automaattisulatus: Kokonainen
Korkeus: 1860 mm
Leveys: 600 mm
Syvyys: 650 mm
Pakkauksen mitat: 1900 x 750 x 650 mm
Nettopaino: 71,0 kg
Bruttopaino: 73,0 kg
Tarvittava sulake: 10 A
Taajuus: 50 Hz
Hyväksyntätodistukset: CE, VDE
Virtajohdon pituus: 230 cm
Luukun avautumissuunta: oikealle, vaihdettavissa
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h): 9 h
Varoitusmerkki: Merkkivalo ja -ääni
Lukittava ovi: Ei
Pakastelaatikoiden/-korien määrä: 5
Luukullisten pakastehyllyjen määrä: 2
EAN-koodi: 4242003873267
Tuotemerkki: Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero: GS36NAXFV
Tuoteluokka: Kaappipakastin
Vakiovarusteet: 2 x Kylmävaraaja
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla



2/3

iQ500, Kaappipakastin, 186 x 60 cm,
Musta teräs
GS36NAXFV

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Energialuokitus: F
● Pakastimen tilavuus: 242 l
● Vuosittainen energiankulutus: 294 kWh
● Äänitaso: 40 dB

Design
● Kiinteä kahva, teräs
●

● Sisävalaistus pakastimessa: LED-valaistus

Mukavuus ja turvallisuus
● noFrost-automaattisulatus
● Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
● Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmönnoususta pakastimessa
● freshSense-sensoriautomatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi

lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan

Pakastinosa
● multiAirflow – tasainen ja tehokas ilmankierto
● varioZone – irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren

säilytystilan
● 5 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 2 bigBox -

laatikoita
● iceTwister, joka voidaan irrottaa tarvittaessa

Mitat
● Mitat (K x L x S): 186 x 60 x 65 cm

Tekniset tiedot
● Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
● Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
● Kaikki laatikot ja hyllyt ovat käytettävissä, kun ovi on avoinna 90°
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iQ500, Kaappipakastin, 186 x 60 cm,
Musta teräs
GS36NAXFV

Mittapiirustukset


