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iQ500, Jääkaappipakastin, 201 x 70
cm, Inox-easyclean
KG49EAICA

Lisävarusteet

3 x Munalokero

Erittäin energiatehokas lowFrost- jääkaappipakastin. Jääkaapissa
on hyperFresh ◄0°C► -tuoresäilytys, jonka ansiosta liha ja kala
pysyvät tuoreina kaksi kertaa pidempään.

✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista
ja nopeuttaa sulatusta.

✓ LED-valaistus – kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi
tarkistaa jääkaapin sisältö.

✓ Huomioi mitat! Tässä kylmälaitteessa on erityisen paljon tilaa koko
viikon ruokaostoksille.

✓ bigBox-pakastuslaatikossa on tilaa isojen pakkausten
säilyttämiseen.

✓ bottleRack – säilytä pullot turvallisesti ja kätevästi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): C
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per
vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: 163 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 117 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 302 l
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: Ei mahdollinen
Leveys: 700 mm
Syvyys: 650 mm
Nettopaino: 85,8 kg
Liitännän arvo: 90 W
Tarvittava sulake: 10 A
Luukun avautumissuunta: oikealle, vaihdettavissa
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Hyväksyntätodistukset: CE, VDE
Virtajohdon pituus: 240 cm
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h): 20 h
Kompressorien määrä: 1
Kylmäjärjestelmien määrä: 2
Tuuletin jääkaapissa: On
Vaihdettava oven saranointi: On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 2
Pullohyllyt: On
Automaattisulatus: Ei
Asennuksen tyyppi: Ei tietoa
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ500, Jääkaappipakastin, 201 x 70
cm, Inox-easyclean
KG49EAICA

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Energialuokitus: C
● Jääkaapin tilavuus: 302 l
● Pakastimen tilavuus: 117 l
● Vuosittainen energiankulutus: 163 kWh
● Äänitaso: 38 dB

Design
● Ovien väri easyClean-teräs, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)
● Integroitu vedin
● LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus
● Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
● Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
● Äänimerkki oven jäädessä auki
● Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmönnoususta pakastimessa
● Lomatoiminto
●

● Jääkaapin pikajäähdytys, joka palautuu automaattisesti
normaalitilaan

● Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto

Jääkaappiosa
● Tehokkaan puhaltimen ansiosta tasainen lämpötila koko kaapin

alueella
● 5 turvalasihyllyä, joista 2 on korkeudeltaan säädettäviä ja 4

easyAccess-osittain ulosvedettävissä
● kromattu pulloteline
● 1 kpl suuri ovihylly, 3 kpl pieni ovihylly

Tuoresäilytys
● Viileä, nolla-asteinen Viileä 0°C-asteinen hyperFresh ◄0°C► -

laatikko, jossa kala ja liha säilyvät pidempään tuoreina.
● Pyörillä kulkeva hyperFresh -laatikko pitää hedelmät ja vihannekset

pidempään tuoreena säädettävän ilmankosteuden ansiosta.
●

Pakastinosa
● lowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on

nopeampi sulattaa
● 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -

laatikoita

Mitat
● Mitat (K x L x S): 201 x 70 x 65 cm

Tekniset tiedot
● Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
● Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
● Sulamisveden ohjaus



3/3

iQ500, Jääkaappipakastin, 201 x 70
cm, Inox-easyclean
KG49EAICA

Mittapiirustukset


