Serie | 4, Volně stojící chladnička
s mrazákem dole, 203 x 70 cm,
Nerezový vzhled
KGN497LDF

NoFrost kombinace chladnička/mraznička s
přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny
déle čerstvé.
●
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●
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VitaFresh XXL <0 °C>: Potraviny zůstanou déle čerstvé v extra
velkých zásuvkách s řízeným klimatem.
NoFrost: Tuto kombinovanou lednici nebudete muset nikdy
odmrazovat.
PerfectFit: Umístěte lednici ke zdi nebo do těsné blízkosti
jiných spotřebičů, ať ušetříte místo.
Automatické SuperMrazení: ochrana zmrazených potravin a
rychlé zmrazení čerstvých potravin.
Osvětlení LED : rovnoměrně osvětlí každý kout vašeho
spotřebiče a neoslňuje

Technické údaje

včetně příslušenství
3 x Přihrádka na vejce
1 x miska na led

Třída energetické účinnosti: D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok
(kWh / a): 223 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: 129 l
Součet objemu chladicích oddílů: 311 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 35 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce: Volně stojící
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
Šírka: 700 mm
Hloubka: 667 mm
Hmotnost netto: 85,7 kg
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako
zvláštní příslušenství
Závěs dveří: Vpravo, volitelný
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části
(ks): 3
Přihrádky na lahve: Ano
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
Závěs dveří volitelný: Ano
Délka přívodního kabelu: 240 cm
Hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower: Ano
Tlačítko superchlazení: Ano
Tlačítko supermrazení: Ano
Zásuvka s kontrolou teploty: Ne
Zásuvka s kontrolou vlhkosti: Ne
Počet přihrádek ve dveřích - chladnička: 4
Počet nastavitelných přihrádek ve dveřích - chladnička: Ano
Počet vyklápěcích přihrádek ve dveřích - chladnička: Ne
Galon zásobník: Ano
Počet Galon zásobníků: 1
Motorizované police: Ne
Materiál odkládacích ploch: Bezpečnostní sklo
Ukazatel otevřených dveří mrazák: Ne
Automatický výrobník ledu: Ne
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Doba skladování při poruše (hod.): 18 h
Aprobační certiﬁkáty: CE, VDE
Barva spotřebiče: Nerezový vzhled
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako
zvláštní příslušenství
Hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW
Energy Star kvaliﬁkace: Ne
Aprobační certiﬁkáty: CE, VDE
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Rozměry pro instalaci spotřebiče (in): x x
Rozměry zabaleného spotřebiče: 82.48 x 29.92 x 30.70
Hmotnost netto: 189,000 lbs
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Hmotnost brutto: 192,000 lbs

Serie | 4, Volně stojící chladnička s
mrazákem dole, 203 x 70 cm, Nerezový
vzhled
KGN497LDF
NoFrost kombinace chladnička/mraznička s
přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny
déle čerstvé.

- KGN497LDF
- NoFrost, Volně stojící chladničky s mrazákem dole
- Dveře: nerezový vzhled
Výkon a spotřeba

- Třída spotřeby energie: D
- Čistý celkový objem : 440 l
- Čistý objem chladící části : 311 l
- Čistý objem mrazicí části : 129 l
- Mrazicí kapacita 24h : 11 kg
- Roční spotřeba energie: 223 kwh
- Klimatická třída: SN-T
- Super mrazení: ano
- Hučnost: 35 dB
- Doba skladování při poruše: 18 h hod.
Design

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh ◄0°C► - ryby a maso zůstanou déle

čerstvé
1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu
déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- objem **** mrazící části: 127 l
- mrazicí kapacita: 9.5 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 18 hod.
- 3 x transparentní mrazicí přihrádka
Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm
Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- napětí: 220 - 240 V
Příslušenství

- zásobník na vejce
1 x miska na led

Speciﬁka

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a
umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

- barva dveří: nerezový vzhled, barva bočních stran: Pearl grey

Instalace

- integrované, vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladící částí

Všeobecné informace

(VZF 07127)

- Délka přívodního kabelu: 240 cm

Komfort a bezpečnost

- Home Connect: ne
- NoFrost NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladící a mrazící část
- funkce SuperChlazení
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených
dveří

- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve
vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově
nastavitelná

- Vysoce lesklá zadní stěna se systémem multiAirﬂow
- MultiAirﬂow systém
- speciální držák na láhve
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
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