
Serie | 4, Fryseskab, 186 x 60 cm, hvid
GSN36FWFV

Tilbehør
KSZ36AW00 : Søjlemonteringssæt, hvidt

NoFrost fryseskab med FreshSense.
NoFrost fjerner behovet for at afrime, og
FreshSense beskytter frostvarerne ved at
holde frysetemperaturen konstant.
● VarioZone: ekstra fleksibilitet med udtagelige glashylder og

skuffer i fryseren.
● NoFrost: intet behov for afrimning takket være perfekt

beskyttelse mod isdannelse, sparer både energi og tid.
● BigBox fryseskuffe: ekstra stor fryseskuffe.
● Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i

længere tid eller en anden fejl opstår.
● FreshSense - sensorer reagerer på temperaturforandringer og

holder maden frisk i længere tid.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse (direktiv (EU) 2017/1369):  F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/
a) (EU) 2017/1369:  294
Samlet volumen for frostrum (EU 2017/1369):  242
Luftbåren, akustisk støjemission (EU 2017/1369):  39
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse (EU 2017/1369):  C
Temperaturdisplay, fryser:  Digitalt
Lys:  Nej
Produktkategori:  Opretstående fryser
Installation:  Fritstående
Mulighed for dekoplade:  Ikke muligt
Frostfrit system:  Fuld
Højde på produktet:  1860
Bredde på produktet:  600
Dybde på produkt:  650
Dimension af pakket produkt (mm):  1930 x 770 x 665
Nettovægt (kg):  76,551
Bruttovægt (kg):  82,2
Strømstyrke (A):  10
Frekvens (Hz):  50
Godkendelse af certifikater:  CE, VDE
Længde på elledning (cm):  230
Dørhængsling:  højrehængt, vendbar
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h):  9
Farve/materiale kabinet:  hvid
Varselssignal / funktionsfejl:  Visuel og akustisk
Låsbar dør:  Nej
Antal skuffer/kurve:  5
Antal fryseklapper:  2
EAN-kode:  4242005215096
Mærke:  Bosch
Kommerciel produktangivelse:  GSN36FWFV
Produktkategori:  Opretstående fryser
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Serie | 4, Fryseskab, 186 x 60 cm, hvid
GSN36FWFV

NoFrost fryseskab med FreshSense.
NoFrost fjerner behovet for at afrime, og
FreshSense beskytter frostvarerne ved at
holde frysetemperaturen konstant.

Forbrug

- Energiklasse: F

- Nettovolume (fryseskab): 242 l

- Energiforbrug 294 kWh/årlig

- Lydniveau: 39 dB

Design

- hvid dør, og hvid side

- Vertikalt håndtag, Materiale: aluminium

Komfort og sikkerhed

- NoFrost - aldrig mere afrimning

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display

- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i
frysedelen

- FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn
temperatur

Fryser

- MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele
køledelen

- VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads

- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 BigBox

- Isterningbakke - nem opfyldning og altid is klar

Mål

- Mål: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar

- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt

2/3



Serie | 4, Fryseskab, 186 x 60 cm, hvid
GSN36FWFV

3/3


