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KVN36IE3A
Vario Style NoFrost
kombinace chladnička/
mraznička s vyměnitelným
barevným krytem dveří
SET: KSZ1AVE00+KGN36IJ3A

zvláštní příslušenství
KSZ1AVD00 Dveře, KSZ1AVD10 Dveře, KSZ1AVE00 Dveře,
KSZ1AVH00 Dveře, KSZ1AVJ00 Dveře, KSZ1AVK00 Dveře,
KSZ1AVL00 Dveře, KSZ1AVN00 Dveře, KSZ1AVO00 Dveře,
KSZ1AVR00 Dveře, KSZ1AVU00 Dveře, KSZ1AVZ00 Dveře

Vario Style kombinace chladnička/
mraznička s přihrádkou VitaFresh a s
vyměnitelným barevným krytem dveří
pro snadnou změnu stylu vaší chladničky
kdykoli chcete.
● Vyměnitelný, vysoce kvalitní barevný kryt dveří pro snadnou

změnu stylu vaší chladničky kdykoli chcete.
● VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.
● EasyAcess Shelf: výsuvná skleněná polička pro pohodlné

vkládání a vyjímání a perfektní přehled.
● LED osvětlení: rovnoměrné a neoslnivé nasvícení chladicího

prostoru, po celou dobu životnosti spotřebiče.
● Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi

nebo nábytku - flexibilní umístění.

Technické údaje
Konstrukce :  Volně stojící
Dekorační rám / deska : 
Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška (mm) :  1860
Šírka (mm) :  600
Hloubka (mm) :  660
Hmotnost netto (kg) :  0,0
Příkon (W) :  100
Jištění (A) :  10
Závěs dveří :  Vpravo, volitelný
Napětí (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50
Aprobační certifikáty :  CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :  240
Doba skladování při poruše (hod.) :  16
Počet kompresorů :  1
Počet nezávislých chladicích okruhů :  2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část :  Ne
Závěs dveří volitelný :  Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části
(ks) :  2
Přihrádky na lahve :  Ano
EAN :  4242005066513
Značka :  Bosch
Název produktu / prodejní označení :  KVN36IE3A
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) :  A++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC :  260
Kapacita chladicí části (l) :  237
Kapacita mrazicí části (l) :  87
Automatické odtávání :  Úplné
Doba náběhu teploty (hod.) :  16
Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) :  14
Klimatická třída :  SN-T
Hlučnost dB :  39
Způsob montáže :  N/A
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