
Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-
šaldiklis su šaldiklio skyriumi
apačioje, 177.2 x 54.1 cm
KIV86VS30

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

Apatinis šaldiklis su elektronine
temperatūros kontrole ir MultiBox
konteineriu: nustatysite temperatūrą
lengvai ir tiksliai.
● A++ energijos taupymo klasė: šaldo itin efektyviai.
● Elektroninė temperatūros kontrolė: nustatysite norimą

temperatūrą aiškiai ir paprastai.
● MultiBoxes konteineriai su banguotu dugnu: apsaugo vaisius

ir daržoves nuo kondensacijos.
● SefetyGlass beskeveldris stiklas: itin stabilios lentynos,

pagamintos iš lengvai valomo stiklo.
● BigBox šaldytų maisto produktų stalčius: skirtas maisto

laikymo indeliams arba dideliems maisto produktams laikyti.

Techniniai duomenys
Montuojamas / Laisvai statomas :  Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  Negalima
Gaminio plotis (mm) :  541
Gaminio gylis :  545
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :  1775.0 x 560 x 550
Svoris neto (kg) :  62,192
Prijungimo galia (W) :  90
Srovė (A) :  10
Durelių lankstas :  dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50
Atitikties sertifikatai :  CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :  230
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :  24
Kompresorių skaičius :  1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :  1
Vidinis ventiliatorius :  Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :  Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje
(vnt) :  3
Butelių laikiklis :  Ne
EAN kodas :  4242002839523
Prekinis ženklas :  Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :  KIV86VS30
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :  A++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum)
NEW (2010/30/EC) :  231,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“,
naudingoji talpa (2010/30/EC) :  191
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios
pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :  76
Bešerkšnė sistema :  Ne
temperatūros kilimo laikas :  24
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :  4
Klimato klasė :  SN-T
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :  38
Montavimo tipas :  Pilnai įmontuojama

'!2E20AC-idjfcd!

1/3



Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-
šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2
x 54.1 cm
KIV86VS30

Apatinis šaldiklis su elektronine
temperatūros kontrole ir MultiBox
konteineriu: nustatysite temperatūrą lengvai
ir tiksliai.

Efektyvumas ir pajėgumas

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

- Bendra naudojimo talpa: 267 L

Dizainas ir patogumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija

- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas dėka
išmaniųjų jutiklių technologijos

- Automatinis atitirpinimas

- Durelių tvirtinimas slankiaisiais lankstais

Šaldytuvo skyrius

- Šaldytuvo naudinga talpa: 191 l

- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka
vaisiams ir daržovėms laikyti.

- 4 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3
reguliuojamo aukščio

- LED vidaus apšvietimas

Šaldiklio zona

- ****-šaldiklio naudinga talpa: 76 l

- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimu

- Užšaldymo pajėgumas: 3.5 kg per 24 val.

- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val.

- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia
daugiau vietos

- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Techninė informacija

- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti
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