
1/3

iQ300, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60
cm, Black stainless steel
KG36NXB45

Medföljande tillbehör

3 x Äggfack

Kombinerad kyl/frys i energiklass A++. hyperFresh håller kött och
fisk färska upp till två gånger längre och med noFrost behöver
du aldrig mer att frosta av frysen manuellt.

✓ Frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i hyperFresh-lådan,
tack vare möjligheten att reglera fuktigheten i lådan.

✓ hyperFresh-lådan med 0° C zon, håller lägre temperatur än
resterande delar av kylen och förlänger hållbarheten för kött och
fisk upp till 2 gånger.

✓ Med 90°-dörröppningsvinkel: skåpet kan placeras direkt mot en
vägg, inget avstånd till vägg behövs, och alla lådor kan dras ut helt.

✓ multiAirflow-system: för en snabbare nedkylning av maten med
optimal luftcirkulation och jämn kyla i hela skåpet.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Fristående
Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
Höjd (mm) : 1860
Bredd (mm) : 600
Djup (mm) : 660
Nettovikt (kg) : 75,188
Anslutningseffekt (W) : 100
Säkring (A) : 10
Gångjärn : Höger omhängbar
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 240
Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 16
Antal kompressorer : 1
Antalet separata kylsystem : 2
Fläkt i kylen : Saknas
Omhängbar dörr : Ja
Antal flyttbara hyllor : 2
Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
EAN kod : 4242003724101
Varumärke : Siemens
Produktnamn : KG36NXB45
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 173,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) : 237
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) : 87
Automatisk avfrostning : Full
Säkerhet vid strömavbrott (h) : 16
Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 14
Klimatklass : SN-T
Buller (dB re 1 pW) : 36
Installationstyp : N/A
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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iQ300, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60
cm, Black stainless steel
KG36NXB45

Beskrivning

Förbrukning och prestanda
● Energieffektivitetsklass: A+++ på en skala från A+++ till D, 173

kWh/år
● Nettovolym total: 324 l

Design och komfort
● Dörrar i blackSteel, sidoväggar i nyans av gjutjärn
● Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-

panel
● multiAirflow-system, för en snabbare nedkylning av maten
● Integrerat vertikalt handtag
● Akustiskt dörrlarm
● LED-belysning med soft start i kyldelen

Kyldel
● Kylutrymme: 237 l nyttovolym
● 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och

grönsaker fräscha längre.

Frysdel
● **** -frys: 87 l nettovolym
● noFrost - säg hej då till avfrostning!
● Infrysningskapacitet: 14 kg per dygn
● Lagringstid vid strömavbrott: 16 timmar
● 3 transparenta frysbackar
● 4 hyllor av säkerhetsglas (2 ställbara i höjd), 3 x easyAccess-hyllor

Teknisk information
● Dörrhängning höger, omhängbar
● Ställbara fötter framtill, hjul baktill
● Djupet på skåpet kan minskas med 10 mm, genom att byta

distanshållare baktill på skåpet för att passa in i nordisk
standardnisch.
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iQ300, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60
cm, Black stainless steel
KG36NXB45

Måttskisser


