
GSN 36VB30 svart

GSN 36VI30 EasyClean

GSN 36VW30 vit

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
– Energiklass: A++, 234 kWh/år
– **** -frys: 237 l nettovolym

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

sensorteknologi
– Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i

frysen
– Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
– Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
– Akustiskt dörrlarm

Frysdel
– NoFrost
– Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
– Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
– Superinfrysning med återgångsautomatik
– VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
– 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
– 2 infrysningsfack med transparent lucka

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

Medföljande tillbehör
2 x Kylklamp
1 x Istärningsfack
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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

EAN-kod
4242002649610

Basfakta
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 237
Buller (dB re 1 pW): 42
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Gångjärn: Höger omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 230
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Piktogramförklaringar

NoFrost
På en NoFrost-modell samlas fukten upp –
på så sätt lägger sig inte fukten på dina
matvaror. Värmen dras ur kylrummet och
avfrostning sker automatiskt med jämna
mellanrum. Det smältvatten som uppstår
leds ut ur frysen och samlas upp i en speciell
skål där det med hjälp av kompressorvärmen
förångas. Genom den här tekniken sjunker
luftfuktigheten i frysen och det bildas nästan
ingen is eller frost alls. Avfrostning kan
strykas från att-göra-listan.

BigBox-fryslåda
En fryslåda, en tårta eller pizzor får plats
utan problem. Oavsett om du förbereder ett
barnkalas eller vill frysa in en älgstek – allt
ryms i BigBox.

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.

Superinfrysning
Undvik att dina djupfrysta varor tinar när du
lägger in färskvaror. Med Superinfrysning
fryses nya varor snabbare in. Efter att den
önskade temperaturen har uppnåtts återgår
frysen automatiskt till normalläge. Det
förhindrar onödig energiförbrukning.

Multi Airflow-system
MultiAirflow skapar jämna och mjuka
luftströmmar invändigt på alla nivåer i kylen.
Temperaturen blir jämnare och tiden för
nedkylning kortas – så behåller dina varor
smaken längre.
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