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iQ500
KG76NAW30N
noFrost, Alttan donduruculu buzdolabı
Parlak Beyaz kapılar

578 litre geniç iç hacme ve hyperFresh plus tazelik sistemine
sahip noFrost XL kombi buzdolabı, yiyecekleriniz için çok
daha fazla saklama kapasitesi sunarken nem ayarı yapılabilen
kapalı çekmecesi sayesinde iki kata kadar daha uzun süre taze
kalmalarını sağlar.
✓ Nem oranı ayarlanabilir hyperFresh plus tazelik sistemi meyve ve
sebzeleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar
✓ Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü ve
tamamen kapanabilen hyperFresh plus çekmecesi sayesinde meyve
ve sebzeler en uygun nem oranında iki katına kadar daha uzun süre
taze kalırlar.
✓ Ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde hyperFresh plus
"<>" 0°C çekmecesinde kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas
yiyecekleriniz 2 kata kadar daha uzun süre taze kaldığı gibi, ihtiyaç
duyulmadığında çekmeceler kolayca çıkartılıp buzdolabınızda daha
fazlasaklama alanı yaratılabilir.
✓ Optimum konuma yerleştirilmiş yana duvarlardaki LED yan
aydınlatma ile meyve ve sebze çekmecesini aydınlatan LED spot
aydınlatma birlikte buzdolabında çok daha aydınlık bir iç ortam
sağlar.
✓ A++ enerji sınıfı ile A sınıfı buzdolaplarına göre %40 daha az enerji
harcar.
✓ Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem
buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar.

Donanım
Teknik bilgiler

beraberindeki aksesuarlar
3 x Yumurtalık

Kostrüksiyon şekli : Solo
Kompresör Adedi : 1
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı : 2
Genişlik (mm) : 750
Yükseklik (mm) : 1860
Derinlik (mm) : 800
Net ağırlık (kg) : 105,845
Kapı panel seçenekleri : Mümkün değil
Kapı menteşesi : Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi : 3
Siseler icin raf : evet
No-Frost sistemi : tam
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma : hayır
Değiştirilebilir kapı yönü : evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 240
Gürültü seviyesi (dB) : 42
Bağlantı değeri (W) : 100
Akım (A) : 10
Gerilim (V) : 220-240
Frekans (Hz) : 50
Enerji Sınıfı : A++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 : 335
Soğutucu net kapasitesi (l) : 406
Dondurucu net kapasitesi (l) : 115
Temperature rise time (h) : 27
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) : 18
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) : 27
Onay belgesi : CE, VDE

'!2E20AD-heci e!
BSH tarafından Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
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iQ500
KG76NAW30N
noFrost, Alttan donduruculu buzdolabı
Parlak Beyaz kapılar

Donanım
ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
● Enerji verimlilik sınıfı: A++
● Elektrik tüketimi: 335 kWh/yıl
● Toplam brüt hacim: 578 l
● 42 dB(A) re 1 pW
TASARIM
● Parlak Beyaz kapılar
● Dikey kapı kolu
KONFOR VE GÜVENLİK
● noFrost - Manuel buz çözdürmeye son
● LCD göstergeli elektronik kontrol paneli
● Süper soğutma özelliği
● Süper dondurma özelliği
● Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
● Tatil konumu
● Yarı yük opsiyonu için ekonomi tuşu
● Çocuk kilidi
SOĞUTUCU BÖLÜMÜ
● Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
● multiAirﬂow
● airfreshFilter
● 3 adet yüksekliği ayarlanabilir, 4 adet emniyetli cam raf
● 2'si kapaklı, 7 kapı rafı
● My Box özel saklama bölmesi
TAZELİK SİSTEMLERİ
DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ
● Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
● Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
● Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat
● 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu
çekmecesi
● Dondurucu takvimi
ÖLÇÜLER
● Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm
TEKNİK BİLGİLER
● Kapı menteşesi sağda, Kapı yönü değiştirilebilir
● Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
AKSESUARLAR
● 3 x Yumurtalık
● Toplam brüt hacim 578 l
● Soğutucu brüt hacim: 422 l
● Dondurucu brüt hacim: 156 l
GENEL BİLGİLER
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teknik çizimler

