
Serie | 4, Frittstående kombiskap, 186
x 60 cm, Hvit
KGV362WEAS

Kombiskap med VitaFresh, som holder frukt
og grønnsaker friske lenger.
● LED-belysning: jevn innvendig belysning som ikke blender, med

lang levetid.
● BigBox: ekstra stor fryseskuff.
● EasyAccess-hylle: uttrekkbar glasshylle gir perfekt oversikt og

gjør det lett å legge inn og ta ut varer.
● LowFrost: redusert isdannelse – mindre avriming, sparer

arbeid og energi.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse: E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
233 kWh/annum 
Summen av volumet i fryserom: 94 l 
Summen av volumet i kjølerom: 214 l 
Luftbårne akustiske støyutslipp: 39 dB(A) re 1 pW 
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Konstruksjonstype: Frittstående
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Produktbredde: 600 mm 
Dybde på produkt: 650 mm 
Nettovekt: 68,872 kg 
Tilkoblingseffekt: 90 W 
Sikring: 10 A 
Dørhengsel: høyre, kan hengsles om
Spenning: 220-240 V 
Frekvens: 50 Hz 
Godkjennelse: CE, VDE
Lengden på strømledningen: 240 cm 
Lagringstid ved strømbrudd (t): 17 t 
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Ja
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 2
Flaskehyller: Nei
Automatisk avfrostning: Nei
Installasjonstype: I/t
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Serie | 4, Frittstående kombiskap, 186 x 60
cm, Hvit
KGV362WEAS

Kombiskap med VitaFresh, som holder frukt
og grønnsaker friske lenger.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E

- Netvolum kjøl: 214 l

- Net volum (frys):94 l

- Årlig energiforbruk: 233

- Lydnivå: 39 dB

Design

- Dør i hvit, sidevegger i hvit

- Integrert vertikalt håndtak

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display

- SuperFrys: ekstra rask nedfrysing av matvarer

- Automatisk avriming

Kjøledel

- Dynamisk kjøling via integrert ventilator

- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er høydejusterbare, 3
easyAccess hyller

- 1x stor dørhylle, 2x liten dørhylle

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og
grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.

Frysedel

- LowFrost - rask og enkel avriming

- 3 transparente fryseskuffer, 1 BigBox

Dimensjoner

- Mål: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

- Justerbare føtter foran, hjul bak
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