
Serie | 4, Laisvai statomas šaldiklis,
186 x 60 cm, juodas
GSN36VB3V

Priedai esantys komplektacijoje
2 x Šalčio akumuliatorius
1 x Ledo kubelių forma

Papildomi priedai
KSZ36AL00 : Sujungimo rinkinys, inox

A++ energijos taupymo klasės šaldiklis su
NoFrost funkcija ir FreshSense funkcija:
itin efektyvus - Jūsų maisto produktai bus
saugom pastovioje šaldymo temperatūroje.
● NoFrost: niekada daugiau nebereikės atitirpinti - tobulos

apsaugos nuo ledo formavimosi dėka - tai taupo laiką ir
pastangas.

● BigBox šaldytų maisto produktų stalčius: skirtas maisto
laikymo indeliams arba dideliems maisto produktams laikyti.

● VarioZone: daugiau lankstumo šaldiklio skyriuje kintamo
panaudojimo stiklinių lentynų ir stalčių dėka.

● Perfect Fit: prietaisą galima statyti šalia šoninių sienų ir baldų
– lanksti pastatymo galimybė.

● FreshSence: garantuoja pastovią temperatūrą prietaiso viduje
tam, kad maisto produktai išliktų švieži ilgiau.

Techniniai duomenys
Termomeras šaldiklio skyriuje :  Skaitmeninis
Šviesa :  Ne
Produkto kategorija :  Vertikalus šaldiklis
Montuojamas / Laisvai statomas :  Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  Negalima
Bešerkšnė sistema :  Pilnai
Gaminio aukštis (mm) :  1860
Gaminio plotis (mm) :  600
Gaminio gylis :  650
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  1900 x 740 x 650
Svoris neto (kg) :  76,002
Svoris bruto (kg) :  78,0
Prijungimo galia (W) :  90
Srovė (A) :  10
Dažnis (Hz) :  50
Atitikties sertifikatai :  CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :  230
Durelių lankstas :  dešinėje, grįžtamasis
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :  25
Korpuso spalva / medžiaga :  chromo inox-metallic
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas :  vaizdinis ir akustinis
Užrakinamos durelės :  Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt) :  5
Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt) :  2
EAN kodas :  4242005067664
Prekinis ženklas :  Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :  GSN36VB3V
Produkto kategorija :  Vertikalus šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :  A++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum)
NEW (2010/30/EC) :  237,00
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios
pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :

 242
Bešerkšnė sistema :  Pilnai
temperatūros kilimo laikas :  25
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :  20
Klimato klasė :  SN-T
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :  42
Montavimo tipas :  N/A
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Serie | 4, Laisvai statomas šaldiklis, 186 x 60
cm, juodas
GSN36VB3V

A++ energijos taupymo klasės šaldiklis su
NoFrost funkcija ir FreshSense funkcija:
itin efektyvus - Jūsų maisto produktai bus
saugom pastovioje šaldymo temperatūroje.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių
skalėje nuo A+++ iki D)

- Šaldiklio talpa: 242 L

- Triukšmo lygis: 42(A) re 1 pW

Dizainas ir patogumas

- juodos spalvos durelės ir nerūdijančio plieno dažyti šoninės
sienelės.

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija

- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas dėka
išmaniųjų jutiklių technologijos

- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

- Duris galima atidaryti iki 90°

- Lengvas durelių atidarymas dėka EasyOpen sistemos

- Vertikali nerūdijančio plieno rankena

- Garsinis durelių įspėjimas

Šaldiklio zona

- No Frost funkcija

- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimu

- Užšaldymo pajėgumas: 20 kg per 24 val.

- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 25 val.

- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2

- Skyriai su stiklinėmis lentynėlėmis bei permatomu uždarymu:
2

- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia
daugiau vietos

Techninė informacija

- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale

- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

Kombinavimas

- KSV36VB3P
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