Serie | 4, Fryseskap, 186 x 60 cm, Hvit
GSN36VWEP

Fryseskap med ﬁre transparente
fryseskuﬀer - godt med plass.
●

●

●

●

VarioZone: ekstra ﬂeksibilitet takket være ﬂyttbare og
justerbare glasshyller og skuﬀer i fryseren.
Automatisk Superfrysing senker temperaturen i fryseskapet når
du legger inn ferskvarer og beskytter slik varene som allerede
er nedfrosset.
NoFrost: ingen behov for avriming takket være perfekt
beskyttelse mot isdannelse – sparer både energi og tid.
BigBox: ekstra stor fryseskuﬀ.

Teknisk data
Energieﬀektivitetsklasse: E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
234 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 242 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 39 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Temperaturdisplay på fryseren: Digitalt
Belysning: Nei
Produktkategori: Fryseskap
Konstruksjonstype: Frittstående
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Automatisk avfrostning: Full
Høyde på produktet: 1860 mm
Produktbredde: 600 mm
Dybde på produkt: 650 mm
Emballasjemål (H x B x D): 1925 x 765 x 660 mm
Nettovekt: 68,851 kg
Bruttovekt: 74,5 kg
Sikring: 10 A
Frekvens: 50 Hz
Godkjennelse: CE, Morocco, VDE
Lengden på strømledningen: 230 cm
Dørhengsel: høyre, kan hengsles om
Lagringstid ved strømbrudd (t): 9 t
Farge/Materiale, maskin: hvit
Varselsignal / driftfeil: Både visuelt og hørbart
Låsbar dør: Nei
Antall skuﬀer / kurver: 4
Antall fryselukker: 0
EAN-kode: 4242005251056
Varemerke: Bosch
Modellbetegnelse: GSN36VWEP
Produktkategori: Fryseskap
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Serie | 4, Fryseskap, 186 x 60 cm, Hvit
GSN36VWEP
Fryseskap med ﬁre transparente
fryseskuﬀer - godt med plass.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Net volum (frys):242 l
- Årlig energiforbruk: 234
- Lydnivå: 39 dB
Design

- Dør i hvit, sidevegger i hvit
- ingen
- Innredning med rustfrie detaljer
Komfort og Sikkerhet

- NoFrost - aldri mer avriming
- FreshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- Manual/automatic activiation
Frysedel

- easyAccess sone gjør det enklere å sette inn og ta ut varene
- MultiAirFlow for raskere nedkjøling av maten
- isterningbrett
- VarioZone - ﬂyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass
- 4 transparente fryseskuﬀer, 2 BigBox
Dimensjoner

- Mål: H 186 x B 60 x D 65 cm
Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Døråpningsvinkel 90°
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