
Serie 6, Fristående kyl/frys, 183 x 91
cm, Antracitfärgat rostfritt stål
KFN96AXEA

Medföljande tillbehör
3 x Äggfack
1 x Istärningsfack

Kylskåp med VitaFresh-låda, håller frukt och
grönsaker fräscha längre genom optimal
luftfuktighet.
● NoFrost: du behöver aldrig frosta av din kyl och frys igen.
● XXL-kapacitet: extra utrymme för maten när du som bäst

behöver det.
● HomeConnect: uppkopplade vitvaror som underlättar din

vardag.
● LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte

bländar.
● BigBox: extra stor fryslåda.

Tekniska data
Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
333 kWh/annum 
Frysfackens totala volym: 200 l 
Kylfackens totala volym: 405 l 
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 38 dB(A) re 1 pW 
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Fristående
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Bredd: 910 mm 
Djup: 731 mm 
Nettovikt: 120,6 kg 
Säkring: 10 A 
Gångjärn: Vänster & höger
Spänning: 220-240 V 
Frekvens: 50-60 Hz 
Säkerhetsmärkning: CE
Anslutningskabelns längd: 240 cm 
Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 15 h 
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylen: Ja
Omhängbar dörr: Nej
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
Installationstyp: N/A
Typ av gångjärn: platta gångjärn

'!2E20AF-dedade!
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Serie 6, Fristående kyl/frys, 183 x 91 cm,
Antracitfärgat rostfritt stål
KFN96AXEA

Kylskåp med VitaFresh-låda, håller frukt och
grönsaker fräscha längre genom optimal
luftfuktighet.

Förbrukning

- Energiklass: E

- Total volume : 605 l

- Nettovolym kyl: 405 l

- Nettovolym frys: 200 l

- Fryskapacitet (24h): 13 kg

- Årlig energiförbrukning: 333

- Snabbfrysning: SuperFreeze

- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

- Förvaringstid vid strömavbrott: 15 t

Design

- Bakre vägg i metall

- Dörrar i blackSteel, sidoväggar i antracit

- LED-belysning i kyldelen

- Inredning med rostfria detaljer

Komfort och säkerhet

- Home Connect: iService Remote -verktyget för fjärrdiagnostik,
trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med
Home Connect app, Software Update Appliance

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är
exakt avläsbar via digitalpanel

- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb
kylning av matvaror

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du
aldrig mer frosta av!

- Automatisk avfrostning i kyldel

- Barnsäkring, SM

- Akustiskt dörrlarm, Optisk varning

- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd
temperatur i frysen

Kyldel

- MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.

- AirFresh Filter
avlägsnar oönskad lukt

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh ◄0°C►-låda: håller fisk och kött färskt längre.

- 1 VitaFresh-låda på skenor med fuktighetsreglering: håller
frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika längre.

Frysdel

- 6 transparenta frysbackar

- Istärningslåda och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning

MÅTT

- Mått: H 183 x B 91 x D 73 cm

Teknisk information

- 4 hjul gör transporten enklare, 3 av dem kan höjdjusteras.

- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack
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