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GSN33VL3P
Dveře InoxLook
NoFrost, Zásuvkový mrazák

včetně příslušenství
2 x Chladící akumulátor

zvláštní příslušenství
KSZ36AL00 : Spojovací sada

Mrazák A++ se 4 transparentními mrazicími
přihrádkami: vám nabízí velké množství
místa a přehled - velice úsporné.
● EasyAccess zóna: ideální pro pohodlné vkládání a zamrazování

položek, které je potřeba umístnit ve vzpřímené poloze, jako
například mrazené ledové nanuky.

● Mrazicí přihrádka BigBox: ke stohování zamrazovacích
krabiček nebo velkých kusů potravin.

● NoFrost: nikdy více odmrazovat díky perfektní ochraně před
tvorbou ledu - to šetří námahu a čas.

● VarioZone: více flexibility díky variabilně umístnitelným
skleněným poličkám a přihrádkám v mrazicím prostoru.

● Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi
nebo nábytku - flexibilní umístění.

● Automatické SuperMrazení: díky detekci zvýšené teploty
a následnému automatickému snížení teploty zajistí funkce
automatické SuperMrazení rychlejší zmrazení menšího
množství nově vložených potravin a zároveň ochrání již
zmrazené potraviny.

Technické údaje
Teploměr - mrazicí prostor :  digitální
Osvětlení :  Ne
Produktová kategorie :  Mrazák
Konstrukce :  Volně stojící
Dekorační rám / deska : 
Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Automatické odtávání :  Úplné
Výška (mm) :  1760
Šírka (mm) :  600
Hloubka (mm) :  650
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  1850 x 800 x 700
Hmotnost netto (kg) :  72,3
Hmotnost brutto (kg) :  79,0
Příkon (W) :  90
Jištění (A) :  10
Frekvence (Hz) :  50
Aprobační certifikáty :  CE, Morocco, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :  230
Závěs dveří :  Vpravo, volitelný
Doba skladování při poruše (hod.) :  25
Barva / materiál spotřebiče :  Chrom Inox-metalíza
Varovný signál při chybné funkci :  Vizuální a akustický
Uzamykatelné dveře :  Ne
Počet zásuvek/košů (ks) :  4
Počet mrazících zásobníků s klapkou (ks) :  0
EAN :  4242005052684
Značka :  Bosch
Název produktu / prodejní označení :  GSN33VL3P
Produktová kategorie :  Mrazák
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) :  A++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC :  228
Kapacita mrazicí části (l) :  225
Automatické odtávání :  Úplné
Doba náběhu teploty (hod.) :  25
Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) :  20
Klimatická třída :  SN-T
Hlučnost dB :  42
Způsob montáže :  N/A
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Mrazák A++ se 4 transparentními mrazicími
přihrádkami: vám nabízí velké množství
místa a přehled - velice úsporné.

Mrazák A++ se 4 transparentními mrazicími přihrádkami: vám
nabízí velké množství místa a přehled - velice úsporné.

- EasyAccess zóna: ideální pro pohodlné vkládání a zamrazování
položek, které je potřeba umístnit ve vzpřímené poloze, jako
například mrazené ledové nanuky.

- Mrazicí přihrádka BigBox: ke stohování zamrazovacích
krabiček nebo velkých kusů potravin.

- NoFrost: nikdy více odmrazovat díky perfektní ochraně před
tvorbou ledu - to šetří námahu a čas.

- VarioZone: více flexibility díky variabilně umístnitelným
skleněným poličkám a přihrádkám v mrazicím prostoru.

- Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi
nebo nábytku - flexibilní umístění.

- Automatické SuperMrazení: díky detekci zvýšené teploty a
následnému automatickému snížení teploty zajistí funkce
automatické SuperMrazení rychlejší zmrazení menšího
množství nově vložených potravin a zároveň ochrání již
zmrazené potraviny.
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