
KG 36NNW30 vit

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
k Energiklass: A++, 235 kWh/år
k Nettovolym total: 302 l

Design och komfort
k Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via

LED-panel
k multiAirflow-System, för en snabbare nedkylning av

maten
k Integrerat horisontellt handtag
k LED-belysning, i kyldelen

Kyldel
k Kylutrymme: 215 l nyttovolym
k freshBox: grönsakslåda med räfflad botten, skyddar frukt

och grönt från kondens.
k 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbar

Frysdel
k **** -frys: 87 l nettovolym
k noFrost
k Superinfrysning med återgångsautomatik
k Infrysningskapacitet: 11 kg per dygn
k Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
k 3 transparenta frysbackar

Teknisk information
k Dörrhängning höger, omhängbar
k Ställbara fötter framtill, hjul baktill
k Djupet på skåpet kan minskas med 10 mm, genom att

byta distanshållare baktill på skåpet för att passa in i
nordisk standardnisch.

Medföljande tillbehör
3 x Äggfack

Extra tillbehör / Passar till
Q 8C0000782 60 cm droppskydd för kyl/frys 177 kr
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EAN-kod
4242003723951

Basfakta
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 87
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 215
Buller (dB re 1 pW): 42
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 660
Gångjärn: Höger omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 240
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Piktogramförklaringar

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.

noFrost

Med noFrost leds fukten ut ut frysen. Resultatet
– torr luft. Det förhindrar att is bildas på
apparatens insida och att frost lägger sig på
maten.

multiAirflow-system

multiAirflow-systemet fördelar luften jämnt för
en konstant temperatur. Färska varor kyls
snabbare ner. På så sätt behåller de sin fräschör.

superFreezing

För att inte redan infrysta varor ska tina när du
lägger in stora mängder nya livsmedel, aktiverar
du superinfrysningen innan du åker och
handlar. Då kyls frysen automatiskt ner till –30 °
C, så att de nya livsmedlen inte avbryter
frysprocessen.
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