
KSV 36VW40 vit

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
– Energiklass: A+++, 75 kWh/år
– Nettovolym total: 346 l

Design och komfort
– Elektronisk temperaturstyrning
– FreshSense: jämn temperatur genom intelligent

sensorteknologi
– Dynamisk kylning med kylfläkt
– Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
– Vertikalt handtag
– LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet

Kyldel
– Superkyla med automatisk återställning
– 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt

och grönsaker fräscha längre.
– 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
– Kromat flaskställ

Teknisk information
– Ställbara fötter framtill, hjul baktill
– Dörrhängning vänster, omhängbar

Medföljande tillbehör
1 x Äggfack

Extra tillbehör / Passar till
KSZ 36AW00 Monteringssats, vit 441 kr
Q 8C0000787 Vitt överskåp, höjd 250 mm 1 565 kr
Q 8C0000788 Vitt överskåp, 350 - 650 mm 1 793 kr
Q 8C0000789 Vitt överskåp, 550 - 860 mm 2 020 kr
Q 8C0000790 Vitt överskåp, 700 - 1010 mm 2 133 kr
Q 8CNPK0060 60 cm droppskydd för kyl/frys. 189 kr
Q 8CNPK0120 120 cm droppskydd för kyl/frys 392 kr
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EAN-kod
4242002665054

Basfakta
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+++
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 346
Buller (dB re 1 pW): 39
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Gångjärn: Vänster omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 230

Skapad: 2017-08-19

Kylskåp, 186 cm
Vit
KSV 36VW40

BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, Telefon: 08-734 12 00
www.bosch-home.se



Piktogramförklaringar

Energieffektivitetsklass A+++
EU:s energiklassmärkning, som har funnits
sedan 1995, ger standardiserade uppgifter
om hushållsapparaternas energi- och
vattenförbrukning. EU:s
energiklassmärkning går från A+++ (bäst)
över A till G (sämst),

VitaFresh
Den smarta VitaFresh-tekniken håller maten
fräsch upp till tre gånger så lång tid. Inom
VitaFresh-sektionen finns två
fuktighetszoner. Den torra VitaFresh-zonen
är perfekt för förvaring av korv, ost och kött
och den fuktiga VitaFresh-zonen har ett
optimalt klimat för frukt och grönsaker, som
behåller spänst, smak och näringsämnen.

FreshSense
Med ett optimalt förvaringsklimat behåller
maten sin konsistens. Glassen blir
exempelvis varken för hård eller för rinnig.
En konstant invändig temperatur är därför
avgörande för hur länge maten kan behålla
sin spänst och smak. FreshSense-sensorer
kontrollerar och styr ständigt temperaturen i
kyl och frys. Resultatet blir en konstant
temperatur som är oberoende av den
omgivande temperaturen.

Superkyla
Genom att aktivera Superkyla-funktionen går
nedkylningen av varor som nyligen lagts in
snabbare. Samtidigt förhindrar funktionen
att de varor som redan finns i skåpet värms
upp. Temperaturen sänks med ett
knapptryck till lägst 2 °C. För att förhindra
onödig energiförbrukning återställs
temperaturen automatiskt efter ca 6 timmar.

LED-belysning
LED-lampor drar mindre energi än vanliga
kylskåpslampor. Lamporna lyser upp hela
kylskåpet invändigt, även när det är fullt,
utan att blända. Belysningen håller hela
produktens livslängd.
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