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iQ300, Fryseskab, 186 x 60 cm, hvid
GS36VVWEV

Fryseskab med elektronisk temperaturstyring.

✓ Superindfrysning sænker temperaturen i en angiven tid, så nye
madvarer kan fryses ind ekstra hurtigt.

✓ multiAlarm funktionen advarer optisk og akustisk, hvis
temperaturen i skabet stiger.

✓ Sensorer hjælper til at fryseprocessen sker hurtigere, når nye ferske
fødevarer bliver lagt i fryseren.

✓ bigBox, ekstra meget plads til effektiv opbevaring af store
frysevarer.

✓ freshSense - sensorer reagerer på temperaturforandringer og
holder maden frisk længere.

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):
216 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum: 249 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 42 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: D
Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
Lys: Nej
Produktkategori: Opretstående fryser
Installation: Fritstående
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Frostfrit system: Nej
Højde på produktet: 1860 mm
Bredde på produktet: 600 mm
Dybde på produkt: 650 mm
Dimension af pakket produkt: 1920 x 770 x 670 mm
Nettovægt: 70,178 kg
Bruttovægt: 75,7 kg
Tilslutningseffekt: 90 W
Strømstyrke: 10 A
Frekvens: 50 Hz
Godkendelse af certifikater: CE, VDE
Længde på elledning: 230 cm
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 11 h
Farve/materiale kabinet: hvid
Afrimningsproces: manuel
Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
Låsbar dør: Nej
Antal skuffer/kurve: 5
Antal fryseklapper: 2
EAN-kode: 4242003848890
Mærke: Siemens
Kommerciel produktangivelse: GS36VVWEV
Produktkategori: Opretstående fryser
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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Udstyr

Forbrug og ydelse
● Energiklasse: E
● Nettovolume (fryseskab): 249 l
● Energiforbrug 216 kWh/årlig
● Lydniveau: 42 dB

Design og komfort
● Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
● freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
● Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i

frysedelen
● Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
● Akustisk advarselssignal ved åben dør

Fryser
● Superfrys med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning

af ferskvarer
● 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox

Teknisk information
● Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
● højrehængt, vendbar
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Stregtegninger


