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iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 60
cm, inox-easyclean
KG39EAICA

Medföljande tillbehör

2 x Kylklamp

3 x Äggfack

Kombinerad kyl/frys med lowFrost och hyperFresh med reglerbar
0°C zon som håller kött och fisk fräscha upp till två gånger
längre.

✓ Frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i hyperFresh-lådan,
tack vare möjligheten att reglera fuktigheten i lådan.

✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.

✓ LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.

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

✓ bigBox: extra stor fryslåda.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a) (EU)
2017/1369: 149
Frysfackens totala volym (EU 2017/1369): 94
Kylfackens totala volym (EU 2017/1369): 249
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU 2017/1369): 38
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
Konstruktion: Fristående
Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
Bredd (mm): 600
Djup (mm): 650
Nettovikt (kg): 74,757
Anslutningseffekt (W): 90
Säkring (A): 10
Gångjärn: Höger omhängbar
Spänning (V): 220-240
Frekvens (Hz): 50
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm): 240
Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 35
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 2
Fläkt i kylen: Ja
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 2
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
EAN kod: 4242003869185
Varumärke: Siemens
Produktnamn: KG39EAICA
Automatisk avfrostning: Saknas
Installationstyp: N/A
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 60
cm, inox-easyclean
KG39EAICA

Beskrivning

Förbrukning
● Energiklass: C
● Nettovolym kyl: 249 l
● Nettovolym frys: 94 l
● Årlig energiförbrukning: 149
● Ljudeffekt: 38 dB

Design
● Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
● Integrerat vertikalt handtag
● LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet
● Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är

exakt avläsbar via digitalpanel
● Varningssignal vid öppen kyldörr
● Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om
temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta
temperaturen vid strömavbrott.

● Semesterläge
●

● superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb
kylning av matvaror

Kyldel
● Dynamisk kylning med kylfläkt
● 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 4 utdragbara

Fräschhetssystem
● 1 hyperFresh ◄0°C►- låda: fisk och kött håller sig färska längre.
● 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och

grönsaker fräscha längre.
●

Frysdel
● lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
● Vario Zone- flyttbara glashyllor för extra plats
● 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Teknisk information
● Dörrhängning höger, omhängbar
● Ställbara fötter framtill, hjul baktill
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iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 60
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Måttskisser


