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iQ500, Kylskåp, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KS36VAI4P

Medföljande tillbehör

3 x Äggfack

Extra tillbehör

KS36ZAL00 Monteringssats,inox

Kylskåp med hyperFresh plus behåller dina frukt och grönsaker
fräscha upp två gånger så länge. Med LED-belysning får du en
jämn och fin belysning in i minsta vrå.

✓ hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och
grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.

✓ LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.

✓ Placera ditt kylskåp direkt mot en vägg, utan mellanrum.

✓ Flaskställ ger säker förvaring för alla flaskor.

✓ easyAccess-hyllor: utdragbara glashyllor för bättre överblick.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Fristående
Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
Höjd (mm) : 1860
Bredd (mm) : 600
Djup (mm) : 650
Nettovikt (kg) : 71,954
Anslutningseffekt (W) : 90
Säkring (A) : 10
Gångjärn : Vänster omhängbar
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 230
Antal kompressorer : 1
Antalet separata kylsystem : 1
Fläkt i kylen : Ja
Omhängbar dörr : Ja
Antal flyttbara hyllor : 4
Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
EAN kod : 4242003816615
Varumärke : Siemens
Produktnamn : KS36VAI4P
Produktkategori : Kylskåp
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 75,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) : 346
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) : 0
Automatisk avfrostning : Saknas
Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 0
Buller (dB re 1 pW) : 39
Klimatklass : SN-T
Installationstyp : N/A
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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iQ500, Kylskåp, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KS36VAI4P

Beskrivning

Förbrukning och prestanda
● Energieffektivitetsklass: A+++ på en skala från A+++ till D, 75 kWh/

år
● Nettovolym total: 346 l

Design och komfort
● Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
● freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
● Dynamisk kylning med kylfläkt
● Akustiskt dörrlarm
● Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
● LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
● Vertikalt handtag rostfritt stål

Kyldel
● superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb

kylning av matvaror
● 1 hyperFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och

grönsaker fräscha längre.
● 1 freshBox på teleskopskenor
● 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara, 5 utdragbara glashyllor
● 5 dörrhyllor, varav 1 med easyLift funktion och Smör-/ostfack
● Kromat flaskställ

Teknisk information
● Ställbara fötter framtill, hjul baktill
● Dörrhängning vänster, omhängbar

Kombination
● GS36NAI3P
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iQ500, Kylskåp, 186 x 60 cm, inox-
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Måttskisser


