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N 70, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met
SoftClose
KI1816OE0

Optionele accessoires

KS1860Z0 BottleFlex flessenrooster
Z10020 Flessenrek

Deze inbouwkoelkast houdt voedsel extra lang vers dankzij het
Fresh Safe systeem, een ideale luchtcirculatie met Eco Air Flow en
flexibele opbergmogelijkheden.

√ Fresh Safe 2 <0°C> – Ideaal om groente, fruit,  vis en vlees te
bewaren.

√ Bottle Flex Shelf – Functionele fleshouder en stijlvol rek in één.

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

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

√ Easy Access Shelf – Uittrekbaar plateau om de inhoud van je
koelkast binnen handbereik te houden.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse : E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) :
115  kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten : 0  l
Totale volume van de koelcompartimenten : 319  l
Akoestische geluidsemissies : 37  dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse : C
Uitvoering : Inbouw
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
Hoogte : 1772  mm
Breedte apparaat : 558  mm
Diepte apparaat : 545  mm
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1775.0 x 560 x 550  mm
Nettogewicht : 64,2  kg
Aansluitwaarde : 90  W
Minimale smeltveiligheid : 10  A
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
Spanning : 220-240  V
Frequentie : 50  Hz
Lengte elektriciteitssnoer : 230,0  cm
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
Ventilator vriesgedeelte : Ja
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 6
Flessenrooster : Nee
EAN-code : 4242004267720
Merk : Neff
Productnaam : KI1816OE0
Productcategorie : Koelkast
No-frost systeem : Nee
Type installatie : Volledig geïntegreerd
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N 70, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm,
Vlakscharnier met SoftClose
KI1816OE0

Uitrusting

● Inbouwkoelkast

Prestaties en verbruik:

● Energie efficiëntieklasse: E

● Energie: 115 kWh p/j

● Totale inhoud: 319 liter

● Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

● Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale
temperatuurindicatie

● Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

● Netto inhoud koelruimte: 319 liter

● Superkoelen met autom. uitschakeling

● 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar

● 10 Deurvakken

● Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

● FreshSafe 2-lade op uitschuifrails: hoge luchtvochtigheid,
waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.
FreshSafe-lade op rails: de beste plaats om groente en fruit veilig
op te bergen.

Technische specificaties:

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

● Afmetingen (hxbxd):
177 x 56 x 55 cm

● Klimaatklasse: SN-ST

● Aansluitwaarde: 90 W

● Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

● 1 x A**0031
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N 70, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm,
Vlakscharnier met SoftClose
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Maatschetsen


