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iQ100
KG57NVI20N
noFrost, Kombi soğutucu
inox easyClean kapılar
iQ300

iQ 300 2 adet sebze ve meyve çekmecesi ile taze sebzeler ,
noFrost teknolojisi sayesinde çözürme işlemine gerek duymayan,
ekstra büyük bottom freezer buzdolapları.

✓ Sebze ve meyveler dalgalı tabanlı sebzeliklerde taze kalır.

✓ Buz oluşmasına karşı mükemmel koruma sağlayan noFrost
teknolojisi sayesinde çözdürme işlemine bir daha hiç gerek kalmaz.

✓ Elektronik ısı ayarı

✓ multiAirflow sistemi sayesinde optimal hava sirkülasyonu ve tüm
kademelerde eşit soğutma

Donanım

Teknik bilgiler

Kostrüksiyon şekli : Solo
Kompresör Adedi : 1
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı : 2
Genişlik (mm) : 700
Yükseklik (mm) : 1850
Derinlik (mm) : 740
Net ağırlık (kg) : 87,0
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) : x x
Kapı panel seçenekleri : Mümkün değil
Kapı menteşesi : Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi : 3
Siseler icin raf : hayır
No-Frost sistemi : tam
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma : hayır
Değiştirilebilir kapı yönü : evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 240
Gürültü seviyesi (dB) : 43
Bağlantı değeri (W) : 160
Akım (A) : 10
Gerilim (V) : 220-240
Frekans (Hz) : 50
Enerji Sınıfı : A+
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 : 358
Soğutucu net kapasitesi (l) : 371
Dondurucu net kapasitesi (l) : 85
Temperature rise time (h) : 19
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) : 8
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) : 19
Onay belgesi : CE, VDE

beraberindeki aksesuarlar
2 x Yumurtalık
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iQ100
KG57NVI20N
noFrost, Kombi soğutucu
inox easyClean kapılar
iQ300

Donanım

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

● Enerji verimlilik sınıfı: A+

● Elektrik tüketimi: 360 kWh/yıl

● Toplam brüt hacim: 505 l

● 43 dB(A) re 1 pW

TASARIM

● inox easyClean kapılar, krom inox metalik yan paneller

● Dikey kapı kolu, paslanmaz çelik

● İç malzemelerde metal uygulamalar

KONFOR VE GÜVENLİK

● LED üzerinden okunabilir elektronik ısı ayarı

● Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış
sıcaklık ayarı

● Süper soğutma özelliği

● Süper dondurma özelliği

● akustik alarm sistemi, optik alarm sistemi

● Kapı kapama yardımı özelliği

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

● Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l

● multiAirflow

● 3 adet yüksekliği ayarlanabilir, 4 adet emniyetli cam raf

● 4 kapı rafı

TAZELİK SİSTEMLERİ

● 2 adet şeffaf sebzelik
çekmecesi

● Hareketli coolBox (chiller bölmesi), balık ve et türü yiyeceklerin 2
kat daha uzun süre taze kalmasını sağlar

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

● noFrost - Manuel buz çözdürmeye son

● Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

● Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 8 kg

● Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

● 2 adet derin dondurucu çekmecesi

● 1 adet raf, dondurucu bölmesi

● Dondurucu takvimi

ÖLÇÜLER

● Boyutlar (YxGxD): 185 x 70 x 74 cm

TEKNİK BİLGİLER

● Kapı menteşesi sağda, Kapı yönü değiştirilebilir

● Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

● İklim sınıfı: SN-T

AKSESUARLAR

● 2 x Yumurtalık

GENEL BİLGİLER


