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N 70, Inbouw vriezer, 102.1 x 55.8 cm
GI7313C30

De inbouwvriezer die automatisch ontdooit dankzij NoFrost.

√ NoFrost: nooit meer handmatig ontdooien. Dankzij de
luchtcirculatie blijft de lucht droog en kan er geen ijs ontstaan.

√ VarioZone - Individualiseer je lades met verschillende laadopties
om al je bevroren lekkernijen er optimaal in te laten passen

√ SuperFreeze: met SuperFreeze wordt de temperatuur tijdelijk nog
lager gezet - ideaal voor het invriezen van nieuw toegevoegde
etenswaren.

√ SoftClose: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een
openingshoek van 20° of minder.

Uitrusting

Technische Data

Temperatuur in display vriezer : Digitaal
Verlichting : Nee
Productcategorie : Vrieskast
Uitvoering : Inbouw
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
No-frost systeem : Koelkast en vriezer
Hoogte apparaat (mm) : 1021
Breedte apparaat (mm) : 558
Diepte apparaat (mm) : 545
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 1090 x 640 x 620
Nettogewicht (kg) : 41,719
Brutogewicht (kg) : 44,7
Aansluitwaarde (W) : 120
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 230
Deurscharnier : Links verwisselbaar
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 25
Alarmsignaal bij storing : Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar : Nee
Aantal vriesladen/manden : 3
Aantal vriesvakken met klep : 1
EAN-code : 4242004199304
Merk : Neff
Productnaam : GI7313C30
Productcategorie : Vrieskast
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :
168,00
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 97
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 20
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 37
Type installatie : Volledig geïntegreerd

'!2E20AE-bjjdae!



2/3

N 70, Inbouw vriezer, 102.1 x 55.8 cm
GI7313C30

Uitrusting

Uitrusting:

● Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 168 kWh/jaar

● Totale netto inhoud: 97 liter

● SoftClose deursluiting

● Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale
temperatuurindicatie

● VitaControl

● Supervriezen met autom.terugschakeling

● Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur

● Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

● Draairichting deur(en) links, verwisselbaar

4-Sterren vriesruimte:

● Energieverbruik 0.459 kWh/24 uur

● Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur

● Bewaartijd bij storing: 25 uur

● 3 Transparante vriesladen

● 1 Intensief vriesvak(ken) met transparante klep

● Diepvrieskalender

Technische specificaties:

● Inbouwmaten (hxbxd):
102.5 x 56 x 55 cm

● Klimaatklasse: SN-T

● Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

● Aansluitwaarde: 120 W
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Maatschetsen


