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iQ500
KA90DVI20 | EAN: 4242003678787
Ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης Side by
Side
Inox Antifinger

ψυγειοκαταψύκτης side-by-side coolDuo με δύο συρτάρια Fresh
Box για πολλά φρέσκα λαχανικά και φρούτα, καθώς και με
τεχνολογία noFrost που καταργεί την ανάγκη για απόψυξη.

✓ Η τεχνολογία noFrost δεν επιτρέπει τη δημιουργία πάγου και
το πάγωμα των τροφίμων, έτσι ώστε να μην κάνετε ποτέ πια
απόψυξη.

✓ Σύστημα multiAirflow για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα και
ομοιόμορφη ψύξη σε όλα τα επίπεδα.

✓ Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες εύκολα και με ακρίβεια, απλά με ένα
απαλό άγγιγμα, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό χειριστήριο
touchControl.

✓ Η λυχνία LED φωτίζει το εσωτερικό έντονα και ομοιόμορφα, χωρίς
να θαμπώνει.

✓ Μια συσκευή ψύξης ενεργειακής κλάσης Α+ λειτουργεί
αποδοτικά.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Ελεύθερη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας : Μη διαθέσιμο
Ύψος (mm) : 1770
Πλάτος συσκευής (mm) : 910
Βάθος (mm) : 720
Καθαρό βάρος (kg) : 104,0
Ονομαστική ισχύς (W) : 374
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 10
Φορά ανοίγματος πόρτας : αριστερά φορά πόρτας + δεξιά φορά
πόρτας
Τάση (V) : 220-240
Συχνότητα (Hz) : 50
Πιστοποιητικά έγκρισης : CE
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 240
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (h) : 4
Αριθμός συμπιεστών : 1
Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης : 1
Εσωτερικός ανεμιστήρας : Ναι
Αναστρέψιμη φορά πόρτας : Όχι
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση : 1
Μπουκαλοθήκη : Όχι
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού [lt] : 1,1
Κωδικός EAN : 4242003678787
Μάρκα : Siemens
Μοντέλο : KA90DVI20
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) : A+
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) (2010/30/EC) : 436
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης σε λίτρα (2010/30/EC) : 370
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης σε λίτρα (2010/30/EC) : 163
Σύστημα No Frost : Ψυγείο και καταψύκτης
χρόνος αύξησης της θερμοκρασίας σε ώρες: : 4
ικανότητα κατάψυξης (kg/24ώρες) (2010/30/EC) : 11
Κλιματική κλάση : SN-T
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) : 43
Τύπος εγκατάστασης : χωρίς εφαρμογή

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x Τύπος σύνδεσης
1 x Αυγοθήκη
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Κατασκευάζεται από την BSH με άδεια εμπορικού σήματος της Siemens AG
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Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

● Ενεργειακή κλάση: A+ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από
Α+++ έως D

● Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 436 kWh

● Κλιματική κλάση SN-T (10˚-43˚C)

● Συνολική μικτή χωρητικότητα: 608lt

● Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 370lt

● Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 157lt

Γενικά χαρακτηριστικά

● Ηλεκτρονικό panel ελέγχου στην πόρτα συντήρησης

● Ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και
κατάψυξης

● multiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης

● Παροχή νερού, πάγου και θρυμματισμένου πάγου με φωτισμό

● Φίλτρο ενεργού άνθρακα AirFresh filter για μείωση των οσμών
από τα τρόφιμα

● Κατάψυξη 4 αστέρων

● Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης, με λειτουργία μνήμης

● Αυτόματη απόψυξη συντήρησης

● Εσωτερικός φωτισμός LED

● Αυτόματος παρασκευαστής πάγου

● Κάθετες χειρολαβές, Αλουμίνιο

Στη συντήρηση

● superCooling με αυτόματη απενεργοποίηση

● Δυναμική ψύξη με ανεμιστήρα

● 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, από τα οποία τα 1 ρυθμίζονται σε
ύψος

● 2 συρτάρια Fresh box σε ρόδες

● 1 αυγοθήκες

● 4 ράφια θύρας

Στην κατάψυξη

● superFreezing με αυτόματη απενεργοποίηση

● 2 συρτάρια αποθήκευσης

● 4 ράφια αποθήκευσης στην πόρτα κατάψυξης

● Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 11kg

● Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 4 ώρες

Διαστάσεις Συσκευής

● Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxΒ: 177x91x72 cm
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Σχέδια διαστάσεων


