
Serie | 8, Volně stojící chladnička s
mrazákem dole, 193 x 70 cm, Nerez –
easyclean
KGF56PIDP

včetně příslušenství
2 x Chladící akumulátor
3 x Přihrádka na vejce

zvláštní příslušenství
KSZ10HC00 : Sada Home Connect Connectivity Kit

XXL NoFrost kombinace chladnička/
mraznička se systémem VitaFresh a extra
velkou kapacitou: udrží vaše čerstvé
potraviny déle čerstvé a plné vitamínu.
● noFrost: Už nikdy žádne odmrazování
● XXL velikost: nabízí extra hodně místa pro vaše potraviny –

objem 365 l.
● Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi

nebo nábytku - flexibilní umístění.
● Osvětlení LED : rovnoměrně osvětlí každý kout vašeho

spotřebiče a neoslňuje
● VarioZone: více flexibility díky variabilně umístnitelným

skleněným poličkám a přihrádkám v mrazicím prostoru.

Technické údaje
Třída energetické účinnosti (nařízení (EU) 2017/1369):  D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok
(kWh / a) (EU) 2017/1369:  230
Součet objemu zmrazených oddílů (EU 2017/1369):  108
Součet objemu chladicích oddílů (EU 2017/1369):  375
Emise hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369):  42
Třída emisí hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369):  D
Konstrukce:  Volně stojící
Dekorační rám / deska: 
Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Šírka (mm):  700
Hloubka (mm):  800
Hmotnost netto (kg):  96,912
Příkon (W):  100
Jištění (A):  10
Závěs dveří:  Vpravo, volitelný
Napětí (V):  220-240
Frekvence (Hz):  50
Aprobační certifikáty:  CE, KEMA, VDE
Délka přívodního kabelu (cm):  240
Doba skladování při poruše (hod.):  24
Počet kompresorů:  1
Počet nezávislých chladicích okruhů:  3
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:  Ne
Závěs dveří volitelný:  Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části
(ks):  3
Přihrádky na lahve:  Ano
EAN:  4242005159925
Značka:  Bosch
Název produktu / prodejní označení:  KGF56PIDP
Automatické odtávání:  Úplné
Způsob montáže:  N/A
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XXL NoFrost kombinace chladnička/
mraznička se systémem VitaFresh a extra
velkou kapacitou: udrží vaše čerstvé
potraviny déle čerstvé a plné vitamínu.

Provedení a spotřeba

- Třída spotřeby energie: D

- Čistý celkový objem : 483 l

- Roční spotřeba energie: 230 kwh

- Klimatická třída: SN-T

- Hučnost: 42 dB

- Doba skladování při poruše: 22 h hod.

Design

- barva dveří: nerez s povrchem EasyClean, barva bočních stran:
Pearl grey (VZF 07127)

- vertikální madlo

- LED se SoftStart v chladící částí

Komfort a bezpečnost

- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!

- Home Connect: Home Connect: vzdálená správa a ovládání
pomocí chytrého telefonu nebo tabletu

- elektronická regulace teploty, odečitatelné zvějšku (LCD-
displej)

- funkce SuperChlazení

- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených
dveří

- možnost nastavení funkce Holiday
možnost nastavení Eco modu
dětská pojistka

Chladicí prostor

- Čistý objem chladící části : 375 l

- MultiAirflow systém

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho
výškově nastavitelných: 3, 3 x EasyAccess Shelf, výsuvná
plocha

- speciální držák na láhve

- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh pro 0°C s regulací vlhkosti a teploty -
udrží ovoce, zeleninu, ryby a maso až 3x déle plné vitamínů a
čerstvé
, 1 zásuvka VitaFresh pro 0°C s regulací teploty - udrží ryby a
maso až 3x déle čerstvé

Mrazicí prostor

- Čistý objem mrazicí části : 108 l

- Mrazicí kapacita 24h : 10.5 kg

- Super mrazení: superMrazení

- 2 transparentní mrazící zásuvky

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 193.0 cm x 70.0 cm x 80.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný

- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu

- příkon: 100 W

- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- 2 x chladicí akumulátor
3 x zásobník na vejce
1 x miska na led s víkem
A**0023
A**0024

Zvláštní příslušenství

- KSZ10HC00

Specifika

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

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

- VarioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazícím prostoru
pro větší variabilitu skladování potravin

- Manuální / automatická. Aktivace

- etážové zamrazování
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