N 50, Amerikaanse koel-vriescombinatie, 177 x 91 cm,
KA3902I20

De vrijstaande Amerikaanse side-by-side NoFrost koelvriescombinatie in roestvrij staal met ijsblokjesmachine en
waterdispenser.
√ FreshSafe: de ideale plaats om uw groente en fruit veilig te
bewaren.
√ NoFrost: nooit meer handmatig ontdooien. Dankzij de
luchtcirculatie blijft de lucht droog en kan er geen ijs ontstaan.
√ Ijsdispenser: altijd verse ijsblokjes of schaaﬁjs tot je beschikking
dankzij de verlichte ijsdispenser.
√ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt
opslaan.
√ LEDverlichting: plezierig helder licht in de gehele koelkast met
duurzame ledlampen.

Uitrusting
Technische Data
Uitvoering : Vrijstaand
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
Hoogte (mm) : 1770
Breedte apparaat (mm) : 910
Diepte apparaat (mm) : 720
Nettogewicht (kg) : 103,600
Aansluitwaarde (W) : 374
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Links & rechts
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 4
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
Ventilator vriesgedeelte : Ja
Deurscharnieren verwisselbaar : Nee
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 0
Flessenrooster : Nee
Capaciteit watertank (L) : 1,1
EAN-code : 4242004185055
Merk : Neﬀ
Productnaam : KA3902I20
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :
436,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 370
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 163
No-frost systeem : Koelkast en vriezer
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 11
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 43
Type installatie : Vrijstaand
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N 50, Amerikaanse koel-vriescombinatie, 177 x 91
cm,
KA3902I20

Uitrusting

●

Ijs- en waterdispenser

●

Kleur: roestvrij staal met antiﬁnger print

Uitrusting:
●

Energieklasse: A+;
Energieverbruik: 436 kWh/jaar

●

Totale netto inhoud: 533 liter

●

Gescheiden temperatuurregeling

●

Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld
drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de
dispensertoets

●

IJsblokjesproductie ca. 0.9 kg per 24 uur

●

Superkoelen met autom.terugschakeling

●

Supervriezen met autom.terugschakeling

●

Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur

●

LED verlichting

Koelruimte:
●

Netto inhoud koelruimte: 370 liter

●

Multi-airﬂow-system

●

4 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar

4-Sterren vriesruimte:
●

Netto inhoud vriesruimte: 163 liter

●

Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur

●

Bewaartijd bij storing: 4 uur

●

Automatische ijsblokjesbereider

●

4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 0 in hoogte verstelbaar

●

2 Transparante vriesladen

●

NoFrost-systeem: nooit meer ontdooien

Toebehoren:
●

1 x ﬂexibele aansluitingsbuis, 2 x eiervak

Technische speciﬁcaties:
●

●

Klimaatklasse: SN-T

●

Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW

●

Aansluitwaarde: 374 W

●

Geïntegreerd waterﬁlter

●
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Afmetingen (hxbxd):
177 x 91 x 72 cm

Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het
daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de
locatie en de wijze van gebruik.

N 50, Amerikaanse koel-vriescombinatie, 177 x 91
cm,
KA3902I20

Maatschetsen
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