
Serie | 4, Kaappipakastin, 186 x 60
cm, musta
GSN36VBFP

Lisävarusteet
KSZ36AL00 : Liitossarja, teräs

Pakastin, jossa on neljä läpinäkyvää
pakastuslaatikkoa – tilaa ja tehokkuutta
pakastamiseen.
● Pakastimen VarioZone: irrotettavat lasihyllyt ja laatikot antavat

tarvittaessa lisää tilaa pakastimeen.
● Automaattinen pikapakastustoiminto laskee pakastimen

lämpötilaa lisätessäsi sinne uusia elintarvikkeita estäen jo
pakastettujen elintarvikkeiden sulamisen.

● NoFrost-automaattisulatus ennaltaehkäisee jään
muodostumista. Pakastinta ei tarvitse enää sulattaa, joten
säästät aikaa ja vaivaa.

● BigBox-pakastuslaatikko: paljon tilaa pakastusrasioiden
pinoamiseen tai isoille pakkauksille.

Tekniset tiedot
Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369):  F
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa
per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:  294
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):  242
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369):  40
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369):  C
Pakastimen lämpötilan näyttö:  Digitaalinen
Sisävalo:  Ei
Tuoteluokka:  Kaappipakastin
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:  Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:  Ei mahdollinen
Automaattisulatus:  Kokonainen
Korkeus (mm):  1860
Leveys (mm):  600
Syvyys (mm):  650
Pakkauksen mitat (mm):  1900 x 760 x 640
Nettopaino (kg):  68,927
Bruttopaino (kg):  70,9
Liitännän arvo (W):  75
Tarvittava sulake (A):  10
Taajuus (Hz):  50
Hyväksyntätodistukset:  CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm):  230
Oven sarana:  oikealla, vaihdettavissa
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h):

 25
Varoitusmerkki:  Merkkivalo ja -ääni
Lukittava ovi:  Ei
Pakastelaatikoiden/-korien määrä:  4
Luukullisten pakastehyllyjen määrä:  0
EAN-koodi:  4242005244492
Tuotemerkki:  Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero:  GSN36VBFP
Tuoteluokka:  Kaappipakastin
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Serie | 4, Kaappipakastin, 186 x 60 cm,
musta
GSN36VBFP

Pakastin, jossa on neljä läpinäkyvää
pakastuslaatikkoa – tilaa ja tehokkuutta
pakastamiseen.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: F

- Pakastimen tilavuus: 242 l

- Vuosittainen energiankulutus: 294 kWh

- Äänitaso: 40 dB

Design

- Ovien väri musta, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)

- Kiinteä kahva, alumiini

- Sisävalaistus pakastimessa: ei ole

- Sisätilan yksityiskohdat terästä

Mukavuus ja turvallisuus

- NoFrost-automaattisulatus – heitä hyvästit pakastimen
sulattamiselle!

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

- Manual/automatic activiation

Pakastinosa

- Kätevät easyAccess-hyllyt ilman etulevyä usein käytettyille
pakasteille.

- MultiAirFlow ruoan nopeampaan jäähdyttämiseen

- 1 x jääpalarasia, joka voidaan irrottaa tarvittaessa

- VarioZone – irrotettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren
säilytystilan

- 4 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 2 BigBox -
laatikoita

Mitat

- Mitat (K x L x S): 186 x 60 x 65 cm

Tekniset tiedot

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

- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana

- Kaikki laatikot ja hyllyt ovat käytettävissä, kun ovi on avoinna
90°

- Kuljetustuet mukana

2/3



Serie | 4, Kaappipakastin, 186 x 60 cm,
musta
GSN36VBFP

3/3


