
Serie | 4, Frysskåp, 186 x 60 cm, Vit
GSN36VWFV

Extra tillbehör
KSZ36AW00 :

Frysskåp med automatisk NoFrost-
avfrostning och FreshSense-system som
skyddar frysta varor genom att hålla
temperaturen konstant.
● VarioZone: flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra

flexibilitet.
● SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysen när du

lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad
upptining av redan frysta livsmedel.

● NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi
och tid.

● BigBox: extra stor fryslåda.

Tekniska data
Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):  F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a)
(EU) 2017/1369:  294
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):  1930 x 770 x 660
Nettovikt (kg):  74,999
Bruttovikt (kg):  82,0
Säkring (A):  10
Frekvens (Hz):  50
Säkerhetsmärkning:  CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm):  230
Gångjärn:  Höger omhängbar
Säkerhet vid strömavbrott (timmar):  9
Färg / Material, maskin:  vit
Varningssignal vid funktionsfel:  Ljus + ljud
Låsbar dörr:  Saknas
Antal frysbackar/-korgar:  5
Frysfacksluckor:  2
EAN kod:  4242005270453
Varumärke:  Bosch
Produktnamn:  GSN36VWFV
Produktkategori:  Stående frysskåp
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Serie | 4, Frysskåp, 186 x 60 cm, Vit
GSN36VWFV

Frysskåp med automatisk NoFrost-
avfrostning och FreshSense-system som
skyddar frysta varor genom att hålla
temperaturen konstant.

Förbrukning

- Energiklass: F

- Nettovolym frys: 242 l

- Årlig energiförbrukning: 294

- Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit

- Vertikalt handtag plast

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du
aldrig mer frosta av!

- Elektronisk temperaturstyrning

- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent
sensorteknologi

Frysdel

- MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.

- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme

- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

- Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
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