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iQ300, Frysskåp, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
GS36NVIEP

Frys med innovativ noFrost-teknologi och med enkel tillgång till
dina frysvaror.

✓ noFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostar automatiskt.

✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint

✓ varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar
snabbt extra utrymme i frysen.

✓ 4 transparenta fryslådor som ger bra överblick och gott om
utrymme.

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

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a) (EU)
2017/1369: 234
Frysfackens totala volym (EU 2017/1369): 242
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU 2017/1369): 39
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
Frystermometer: Digital
Belysning: Saknas
Produktkategori: Stående frysskåp
Konstruktion: Fristående
Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
Automatisk avfrostning: Full
Höjd (mm): 1860
Bredd (mm): 600
Djup (mm): 650
Emballagemått (H x B x D) (mm): 1925 x 765 x 660
Nettovikt (kg): 70,044
Bruttovikt (kg): 77,1
Säkring (A): 10
Frekvens (Hz): 50
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm): 230
Gångjärn: Höger omhängbar
Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 25
Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
Låsbar dörr: Saknas
Antal frysbackar/-korgar: 4
Frysfacksluckor: 0
EAN kod: 4242003871041
Varumärke: Siemens
Produktnamn: GS36NVIEP
Produktkategori: Stående frysskåp
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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iQ300, Frysskåp, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
GS36NVIEP

Beskrivning

Förbrukning
● Energiklass: E
● Nettovolym frys: 242 l
● Årlig energiförbrukning: 234
● Ljudeffekt: 39 dB

Design
● Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
● Vertikalt handtag rostfritt stål

Komfort och säkerhet
● noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
● Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-

panel
● Akustiskt dörrlarm
● Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
● freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
● Manual/automatic activiation

Frysdel
● easyAccess gör det enklare att ta ut och lägga in varor.
● Istärningslåda och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!
● varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
● 4 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox

MÅTT
● Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information
● Dörrhängning höger, omhängbar
● Ställbara fötter framtill, hjul baktill
● Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
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Måttskisser


