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iQ500
Frysskåp för integrering, 178 cm
noFrost
Helt integrerbar
GI81NAE30

Frysskåp med elektronisk temperaturstyrning och energieffektiv
med energiklass A++.

✓ noFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostar automatiskt.

✓ Med superinfrysning sänks temperaturen så att nya matvaror kan
frysas in extra snabbt.

✓ varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Använd
skåpets utrymme som det passar dig.

✓ Multialarm-systemet varnar med både ljudsignal och blinkande ljus
om temperaturen i frysen stiger.

Beskrivning

Tekniska data

Frystermometer : Digital
Belysning : Saknas
Produktkategori : Stående frysskåp
Konstruktion : Inbyggd
Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
Automatisk avfrostning : Full
Höjd (mm) : 1772
Bredd (mm) : 558
Djup (mm) : 545
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 1840 x 620 x 640
Nettovikt (kg) : 68,0
Bruttovikt (kg) : 73,0
Anslutningseffekt (W) : 120
Säkring (A) : 10
Frekvens (Hz) : 50
Säkerhetsmärkning : VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 230
Gångjärn : Vänster omhängbar
Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 22
Varningssignal vid funktionsfel : Ljus + ljud
Låsbar dörr : Saknas
Antal frysbackar/-korgar : 5
Frysfacksluckor : 2
EAN kod : 4242003696576
Varumärke : Siemens
Produktnamn : GI81NAE30
Produktkategori : Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 243
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) : 211
Automatisk avfrostning : Full
Säkerhet vid strömavbrott (h) : 22
Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 20
Klimatklass : SN-T
Buller (dB re 1 pW) : 36
Installationstyp : Fullt integrerad

Medföljande tillbehör

2 x Kylklamp
1 x Istärningsfack
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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Beskrivning

Förbrukning och prestanda

● Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 243 kWh/
år

● Nettovolym total: 211 l

Design och komfort

● Elektronisk temperaturstyrning med touchControl

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

● Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

Frysdel

● Superinfrysning med återgångsautomatik

● freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi

● Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn

● 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox

● 2 fryshyllor med transparent lucka

● varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme

● Lagringstid vid strömavbrott: 22 timmar

Teknisk information

● Dörrhängning vänster, omhängbar
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Måttskisser


