
Serie | 6, Kalustepeitteinen jääkaappi,
177.5 x 56 cm
KIR81AFE0

Lisävarusteet
2 x Munalokero

Energiatehokas A++ jääkaappi, jossa
VitaFresh plus -vihanneslaatikko, joka
säilyttää hedelmät ja vihannekset
tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin.
Selkeät TouchControl-lämpötilavalitsimet
yläpaneelissa.
● LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa, koska se

kestää kaapin koko käyttöiän.
● EasyAccess-hylly: ulosvedettävät lasihyllyt, joiden ansiosta

jääkaappi on helppo täyttää ja tyhjentää, ja sisältö on helposti
nähtävissä.

● VarioShelf: Jaettavat ja eroteltavat lasihyllyt tarjoavat
enemmän tilaa pulloille ja kulhoille.

● Vihanneslaatikko, jossa on uritettu pohja on ihanteellinen
hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

Tekniset tiedot
Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369):  E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa
per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:  115
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):  0
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):  319
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369):  37
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369):  C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:  Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:  Ei mahdollinen
Korkeus:  1772
Leveys (mm):  558
Syvyys (mm):  545
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:  1775.0 x 560 x 550
Nettopaino (kg):  61,530
Liitännän arvo (W):  90
Tarvittava sulake (A):  10
Oven sarana:  oikealla, vaihdettavissa
Jännite (V):  220-240
Taajuus (Hz):  50
Hyväksyntätodistukset:  CE, Morocco, VDE
Virtajohdon pituus (cm):  230
Kompressorien määrä:  1
Kylmäjärjestelmien määrä:  1
Tuuletin jääkaapissa:  On
Vaihdettava oven saranointi:  On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:  6
Pullohyllyt:  On
EAN-koodi:  4242005238347
Tuotemerkki:  Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero:  KIR81AFE0
Tuoteluokka:  Jääkaappi
Automaattisulatus:  Ei
Asennuksen tyyppi:  Kokonaan kalustepeitteinen
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Serie | 6, Kalustepeitteinen jääkaappi, 177.5
x 56 cm
KIR81AFE0

Energiatehokas A++ jääkaappi, jossa
VitaFresh plus -vihanneslaatikko, joka
säilyttää hedelmät ja vihannekset
tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin.
Selkeät TouchControl-lämpötilavalitsimet
yläpaneelissa.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E

- Jääkaapin tilavuus: 319 l

- Vuosittainen energiankulutus: 115 kWh

- Äänitaso: 37 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- TouchControl – elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-
numeronäyttö

- FreshSense-sensoriautomatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella
reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen
säilytyslämpötilan

- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto

- Pikajäähdytys, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan

- Varoitusääni oven jäädessä auki

Jääkaappiosa

- 7 turvalasihyllyä, joista 6 korkeudeltaan säädettävissä, 1
VarioShelf - jaettavissa, yksi jaettavissa ja siirrettävissä hyllyn
alapuolelle

- 6 ovihyllyä, 1 maitotuotteille

Tuoresäilytys

- Teleskooppikannattimilla varustettu VitaFresh plus -laatikko
kosteudensäädöllä - Hedelmät ja vihannekset säilyvät tuoreina
ja vitamiinipitoisina jopa 2 kertaa pidempään.
Teleskooppikannattimilla varustettu MultiBox -laatikko.
Läpinäkyvä, uritetulla pohjalla varustettu laatikko on
ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

- Teleskooppikannattimilla varustettu VitaFresh plus -laatikko
kosteudensäädöllä - Hedelmät ja vihannekset säilyvät tuoreina
ja vitamiinipitoisina jopa 2 kertaa pidempään.
Teleskooppikannattimilla varustettu MultiBox -laatikko.
Läpinäkyvä, uritetulla pohjalla varustettu laatikko on
ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm

- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot

- Oven kätisyys / saranat: Ovi aukeaa oikealle, avaussuunta
vaihdettavissa
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