
1/3

iQ300, Volně stojící chladnička s
mrazákem dole, 203 x 60 cm, Black
stainless steel
KG39NXXDA

včetně příslušenství

3 x Přihrádka na vejce

1 x miska na led

Kombinace chladnička/mraznička s hyperFresh přihrádkou, která
udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou, navíc s technologií noFrost
pro eliminaci odmrazování.

✓ Technologie freshSense využívá několika senzorů k zajištění stabilní
teploty. Díky tomu vydrží potraviny déle čerstvé.

✓ hyperFresh přihrádka: ovoce a zelenina zůstanou v přihrádce déle
čerstvé díky regulátoru vlhkosti.

✓ noFrost: již žádné odmrazování.

✓ Se systémem multiAirflow k optimální cirkulaci vzduchu
rovnoměrnému chlazení na všech úrovních.

✓ Teplota v přihrádce hyperFresh <> 0 °C je nižší oproti zbývající části
chladničky pro až 2x déle čerstvé ryby a maso.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti (nařízení (EU) 2017/1369): D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a)
(EU) 2017/1369: 191
Součet objemu zmrazených oddílů (EU 2017/1369): 89
Součet objemu chladicích oddílů (EU 2017/1369): 279
Emise hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369): 36
Třída emisí hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369): C
Konstrukce: Volně stojící
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako
zvláštní příslušenství
Šírka (mm): 600
Hloubka (mm): 660
Hmotnost netto (kg): 81,430
Příkon (W): 100
Jištění (A): 10
Závěs dveří: Vpravo, volitelný
Napětí (V): 220-240
Frekvence (Hz): 50-60
Aprobační certifikáty: CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm): 240
Doba skladování při poruše (hod.): 13
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks): 3
Přihrádky na lahve: Ano
Automatické odtávání: Úplné
Způsob montáže: N/A
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Vyrobeno BSH v licenci k ochranné známce Siemens AG.
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Vybavení

Výkon a spotřeba
● Třída spotřeby energie: D
● Čistý celkový objem : 368 l
● Roční spotřeba energie: 191 kwh
● Klimatická třída: SN-T
● Hučnost: 36 dB
● Doba náběhu teploty: 13 h hod.

Design
● barva dveří: černý nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních

stran: matná šedá
● integrované, vertikální madlo
● LED softStart v chladící částí

Komfort a bezpečnost
● noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
● elektronická regulace teploty - LED ukazatele
● oddělená regulace teploty pro chladící a mrazící část
● optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
● funkce superChlazení
● automatické odtávání v chladicí části

Chladicí prostor
● Čistý objem chladící části : 279 l
● počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově

nastavitelných: 3, 4 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
● 1 x velká přihrádka, 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System
● 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu

déle čerstvou
● , 1 přihrádka hyperFresh ◄0°C► - ryby a maso zůstanou déle

čerstvé
●

Mrazicí prostor
● Čistý objem mrazicí části : 89 l
● Mrazicí kapacita 24h : 10 kg
● Super mrazení: superMrazení
● 3 x transparentní mrazicí přihrádka

Rozměry
● rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace
● závěs dveří vpravo, volitelný
● výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
● příkon: 100 W
● napětí: 220 - 240 V

Příslušenství
● zásobník na vejce
● 1 x miska na led
●

Specifika
● Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin.

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění
spotřebiče.

● Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity
vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně

funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka
spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Všeobecné informace

Prostředí a bezpečnost

Instalace
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Rozměrové výkresy


