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KIL52AF30
SmartCool
Frigider încorporabil (built-in)
Balamale plate
Instalare uşoară

Accesorii incluse
2 x suport pentru ouă
1 x tavă pentru cuburi gheaţă

Frigiderul cu clasificare A +++, VitaFresh
plus Box și TouchControl: este deosebit de
eficient - vă menține fructele și legumele
bogate în vitamine și proaspete de până la
două ori mai mult.
● Clasa A++: eficiență energetică ridicată.
● Sertar VitaFresh plus cu control de umiditate - fructele şi

legumele se păstrează proaspete o perioadă mai lungă.
● Control electronic al temperaturii: setare ușoară și rapidă a

temperaturii dorite
● VarioShelf - raft cu posibilitate de pliere sau de extensie

funcție de spațiul necesar pentru alimentele dvs.
● Rafturi EasyAccess: rafturi din sticlă retractabile pentru

utilizare comodă și vizualizare perfectă.

Date tehnice
Forma constructiva :  incorporat
Accesoriu panou decor :  Nu este posibil
Inaltime (mm) :  1397
Latime produs (mm) :  558
Adancime produs (mm) :  545
Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) :  1400 x 560 x 550
Greutate netă (kg) :  53,155
Putere instalata (W) :  90
Amperaj (A) :  10
Deschidere usa :  Dreapta, Reversibila
Tensiune (V) :  220-240
Frecventa (Hz) :  50
Certificate de autorizare :  CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :  230
Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent (h) :  13
Numar de compresoare :  1
Numar circuiter frigorifice independente :  1
Frigider cu ventilator interior :  Nu
Balamale reversibile :  Da
Numar rafturi reglabile - Frigider :  4
Rafturi pentru sticle :  Nu
Cod EAN :  4242002912998
Marca :  Bosch
Cod comercial :  KIL52AF30
Categorie produs :  Frigider
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :  A++
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) :

 183,00
Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) :  213
Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) :  15
Sistem NoFrost (fara gheata) :  Nu
Autonomie - timp de crestere a temperaturii (h) :  13
Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) :  2
Nivel de zgomot (dB) :  36
Clasa climatica :  SN-ST
Tip de instalare :  Complet integrabil
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Frigiderul cu clasificare A +++, VitaFresh
plus Box și TouchControl: este deosebit de
eficient - vă menține fructele și legumele
bogate în vitamine și proaspete de până la
două ori mai mult.

PERFORMANŢĂ ŞI CONSUMURI:

- Clasa de eficienţă energetică: A++ pe o scară a clasei de
eficiență energetică de la A+++ la D.

- Consum de energie: 183 kWh/an

- Capacitate totală netă: 228 l

- Clasa climatică SN-ST

- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW

DESIGN

- Iluminare interioară cu LED

CONFORT ŞI SIGURANŢĂ:

- Display electronic cu 7 segmente

- FreshSense - temperatură constantă asigurată de senzori
inteligenţi de monitorizare

- Dezgheţare automată a frigiderului

- Funcţie de super-răcire

- Sistem de avertizare acustică pentru uşă deschisă

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Capacitate netă frigider: 213 l

- 5 rafturi din sticlă securizată (4 ajustabile pe înălţime), din
care 1 x raft vario divizabil, 1 raft extensibil easyAcces

- 5 suporturi pe uşă, din care 1x compartiment lactate (unt /
brânză)

SISTEM DE PROSPEŢIME:

- 1 Sertar VitaFresh plus cu controlul umidității - fructele și
legumele își păstrează vitaminele și își mențin prospețimea de
2 ori mai mult timp

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Capacitate netă congelator: 15 l, *(***)

- Capacitate de congelare: 2.4 kg în 24 ore

- Autonomie (fără curent): 13 h

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 140 x 56 x 55 cm

- Dimensiune nişă (Î x L x A): 140 cm x 56 cm x 55 cm

DETALII TEHNICE:

- Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă

- Putere conectată: 90 W

- Conexiune electrică: 220 - 240 V

- Mânere pentru transport uşor

ACCESORII

- 2 x suport pentru ouă, 1 x tavă pentru cuburi gheaţă

MENTIUNI SUPLIMENTARE:

- Volum brut: 234 l

- Volum brut frigider: 218 l

- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul
real depinde de modul de utilizare şi amplasarea aparatului.

ECONOMIE ŞI SIGURANŢĂ:

INSTALARE:

DETALII GENERALE:
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