Serie | 4
KGV58VL31S
Combină frigoriﬁcă
inox-Look
Uşi inox-Look, laterale
Metallic-chrom

Combină frigoriﬁcă XXL, eﬁciență A++ și
sertar CrisperBox - prospețime îndelungată
pentru fructe și legume.
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Dimensiuni XXL: mai mult spațiu pentru alimentele tale.
Clasa A++: eﬁciență energetică ridicată.
Tehnologie LowFrost: mai puţină gheaţă în congelator,
întreţinere uşoară şi consum redus de energie.
Compartimentul de congelator BigBox: mai mult spațiu pentru
produse congelate de dimensiuni mari.
VarioZone: ﬂexibilitate sporită în congelator datorită
posibilității de îndepartare a rafturilor de sticlă și a sertarelor.
VitaFresh: fructele și legumele rămân proaspete mai mult timp,
datorită sistemului de control al umidității.
Iluminare LED: iluminarea perfectă a frigiderului, pe întreaga
durată de viață a aparatului.

Date tehnice

Accesorii incluse
3 x suport pentru ouă

Forma constructiva :
Independent
Accesoriu panou decor :
Nu este posibil
Inaltime (mm) :
1910
Latime produs (mm) :
700
Adancime produs (mm) :
770
Greutate netă (kg) :
89,5
Putere instalata (W) :
90
Amperaj (A) :
10
Deschidere usa :
Dreapta, Reversibila
Tensiune (V) :
220-240
Frecventa (Hz) :
50
Certiﬁcate de autorizare :
CE, TSE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :
240
Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent (h) :
26
Numar de compresoare :
1
Numar circuiter frigoriﬁce independente :
1
Frigider cu ventilator interior :
Da
Balamale reversibile :
Da
Numar rafturi reglabile - Frigider :
2
Rafturi pentru sticle :
Da
Cod EAN :
4242002800301
Marca :
Bosch
Cod comercial :
KGV58VL31S
Clasă de eﬁciență energetică (2010/30/EC) :
A++
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) :
292
Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) :
376
Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) :
124
Sistem NoFrost (fara gheata) :
Nu
Autonomie - timp de crestere a temperaturii (h) :
26
Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) :
14
Clasa climatica :
SN-T
Nivel de zgomot (dB) :
40
Tip de instalare :
Nu se aplica
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PERFORMANŢĂ ŞI CONSUMURI:

- Clasa de eﬁcienţă energetică: A++ pe o scară a clasei de
eﬁciență energetică de la A+++ la D.

- Consum de energie: 292 kWh/an
- Capacitate totală netă: 500 l
- Capacitate netă frigider: 376 l
- Capacitate netă congelator: 124 l, *(***)

DETALII TEHNICE:

- Autonomie (fără curent): 26 h
- Clasa climatică SN-T
- Putere conectată: 90 W
- Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Mânere pentru transport uşor
- Picioare frontale reglabile şi picioare
posterioare cu role

- Nivel de zgomot: 40 dB(A) re 1 pW
DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 191 x 70 x 77 cm
ACCESORII

- 3 x suport pentru ouă

CONFORT ŞI SIGURANŢĂ:

- Power Ventilation - răcire dinamică cu ventilator interior.
- Reglare electronică a temperaturii cu aﬁşaj LED
- Funcţie de super-congelare
- Suport pentru sticle
- Iluminare interioară cu LED, în frigider
- Evacuarea apei din condens
DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Dezgheţare automată a frigiderului
- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 2 reglabile pe
înălţime, 4 rafturi extensibile

- 1 rafturi mari pe uşă, 3 rafturi mici pe uşă
DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puţină gheaţă în
congelator

- VarioZone - rafturi din sticlă detașabile pentru spațiu
suplimentar în congelator

- 2 sertare transparente în congelator din care 1 BigBox
- Calendar pentru produse congelate
- Capacitate de congelare: 14 kg în 24 ore
DESIGN

- Mâner vertical integrat
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