
GS 36NCI30 easyClean

GS 36NCW30 vit

Produktegenskaper
k Energiklass: A++, 234 kWh/år
k Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via
LED-panel

k **** -frys: 237 l nettovolym
k Superinfrysning med återgångsautomatik
k Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
k Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
k multiAirflow-System för snabbare nedkylning av maten 
k 2 infrysningsfack med transparent lucka
k 5 frysbackar med transparent front
k varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
k Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i
frysen

k Vertikalt handtag i rostfritt stål
k Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren 
k Ställbara fötter framtill, hjul baktill
k Dörrhängning höger, omhängbar

Medföljande tillbehör
3 x Kylklamp
1 x Istärningsfack

EAN-kod
4242003642825

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 42
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Piktogramförklaringar

noFrost – automatisk avfrostning

Med noFrost frostar frysen av sig själv med
jämna mellanrum – helt automatiskt. Utan
frostbildning bibehålls frysens nyttovolym och
energieffektivitet. Den infrysta maten håller sig
dessutom fräschare längre. Har du en kyl/frys-
kombination slipper du även kondens eller
isbildning i kylen.

Elektronisk temperaturstyrning

Med elektronisk temperaturkontroll kan du
ställa in exakt temperatur i kylen och frysen.
Temperaturkontrollen finns med tre olika
displayutföranden LED, Digital eller LCD. På
Digital-displayen och LCD-displayen kan du
ställa in temperaturen i steg om 1 grad. På LED-
displayen i steg om 2 grader. Ju mer exakt
temperaturkontroll, desto bättre är det för dina
livsmedel.

SuperFrys

Tryck på superFrysknappen när du vet att du ska
frysa in stora mängder mat. Frysen kommer då
att sänka temperaturen till den lägsta möjliga
och infrysningen går snabbare. För bästa
resultat bör funktionen aktiveras några timmar
innan du ska frysa in dina varor. Efter sex
timmar återställs temperaturen automatiskt
tillbaka.

eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att
spara resurser. Och det är ett forskningsarbete
som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad
produkter som ligger i topp vad gäller
energieffektivitet. Det är produkter som inte
bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till
dig som användare, och väljer du någon av våra
eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en
tjänst, du sparar också pengar – med gott
samvete.

Siemens Special edition

Produkten säljs av speciellt utvalda Siemens
återförsäljare. Kontakta Siemens Kundtjänst tfn
08/734 1200 för närmare information!
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