
1/3

N 50, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm
K4336X8

Deze onderbouwkoelkast met ****vriesgedeelte houdt
groente en fruit optimaal vers en is ook verkrijgbaar met een
roestvrijstalen deur.

√ FreshSafe: de ideale plaats om uw groente en fruit veilig te
bewaren.

√ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou
in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

√ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt
opslaan.

√ LEDverlichting: plezierig helder licht in de gehele koelkast met
duurzame ledlampen.

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

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
Meubeldeur opties : Mogelijk, maar optioneel
Hoogte (mm) : 820
Breedte apparaat (mm) : 598
Diepte apparaat (mm) : 548
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 820 x 600 x 550
Nettogewicht (kg) : 33,792
Aansluitwaarde (W) : 90
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 10
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
Ventilator vriesgedeelte : Nee
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 1
Flessenrooster : Nee
EAN-code : 4242004147336
Merk : Neff
Productnaam : K4336X8
Productcategorie : Koelkast
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :
140,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 108
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 15
No-frost systeem : Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 38
Klimaatklasse : SN-ST
Type installatie : Onderbouw
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N 50, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60
cm
K4336X8

Uitrusting

Uitrusting:

● Totale netto inhoud: 123 liter

● SoftClose deursluiting

● Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

● Verstelbare pootjes aan de voorzijde

Koelruimte:

● 2 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar

● FreshSafe-lades: de beste plaats om groente en fruit veilig op te
bergen.

● Flessenhouder in extra diep deurvak

● LED verlichting

4-Sterren vriesruimte:

● Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur

● Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

● Inbouwmaten (hxbxd):
82 x 60 x 55 cm

● Klimaatklasse: SN-ST

● Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

● Aansluitwaarde: 90 W

● Beluchting/ontluchting in de plint
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N 50, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60
cm
K4336X8

Maatschetsen


