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iQ500, Jääkaappipakastin, 203 x 60
cm, Musta teräs
KG39NAXCF

Lisävarusteet

3 x Munalokero

1 x Jääpalalokero

noFrost jääkaappipakastin, jonka hyperFresh-laatikko säilyttää
hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.

✓ hyperFresh <0°C> – lisää tilaa hedelmille ja vihanneksille.
Optimaalinen erillinen kylmäsäilytys lihalle ja kalalle.

✓ noFrost – pakastimen sulattaminen on historiaa.

✓ Home Connect: ohjaa kylmälaitettasi Home Connect -sovelluksen
kautta silloinkin, kun et itse ole kotona.

✓ bottleRack – säilytä pullot turvallisesti ja kätevästi.

✓ Pikajäähdytysvalitsimella sisälämpötila laskee nopeasti ja edistää
tuoreiden elintarvikkeiden jäähtymistä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): C
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per
vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: 162 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 103 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 260 l
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: Ei mahdollinen
Korkeus: 2030 mm
Leveys: 600 mm
Syvyys: 665 mm
Nettopaino: 73,7 kg
Tarvittava sulake: 10 A
Luukun avautumissuunta: oikealle, vaihdettavissa
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Hyväksyntätodistukset: CE, VDE
Virtajohdon pituus: 240 cm
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h): 15 h
Kompressorien määrä: 1
Kylmäjärjestelmien määrä: 2
Tuuletin jääkaapissa: Ei
Vaihdettava oven saranointi: On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 3
Pullohyllyt: On
Asennuksen tyyppi: Ei tietoa
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ500, Jääkaappipakastin, 203 x 60
cm, Musta teräs
KG39NAXCF

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Energialuokitus: C
● Jääkaapin tilavuus: 260 l
● Pakastimen tilavuus: 103 l
● Vuosittainen energiankulutus: 162 kWh
● superFreeze-pikapakastus
● Äänitaso: 35 dB

Design
● Ovien väri blackSteel – musta inox antifingerprint, sivuseinät:

valuraudan värinen
● Integroitu vedin
● Metallinen takaseinä, jossa multiAirflow
● Asteittain kirkastuva LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus
● noFrost-automaattisulatus
● Home Connect Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus

mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai
tablettitietokoneella.

● Bluetooth-yhteys, WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota
ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella

● Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö
● Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
● Jääkaapin pikajäähdytys, joka palautuu automaattisesti

normaalitilaan
● Varoitusääni ja -valo oven jäädessä auki
● Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmönnoususta pakastimessa

Jääkaappiosa
● multiAirflow – tasainen ja tehokas ilmankierto
● 5 turvalasihyllyä, joista 3 korkeudeltaan säädettävissä
● pullojäähdytin, kromattu pulloteline
● 3 ovihyllyä
● Voi-/juustorasia
● 1 kpl suuri ovihylly, 2 kpl pieni ovihylly

Tuoresäilytys
● hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät

ja vihannekset pidempään tuoreena.
●

Pakastinosa
● ****-pakastin: käyttötilavuus 103 l
● Pakastusteho: 10 kg/vrk
● Säilyvyys sähkökatkon aikana: 15 tuntia
● 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Mitat
● Mitat (K x L x S): 203 x 60 x 67 cm

Tekniset tiedot
● Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
● Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
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Mittapiirustukset


