
Serie | 6, Side-by-side, 178.7 x 90.8
cm, Svart
KAD93VBFP

Medföljande tillbehör
1 x Anslutningsslang
1 x Äggfack

Side-by-side kyl/frys med elektronisk
temperaturstyrning, där den inställda
temperaturen är exakt avläsbar via
displayen i dörren. NoFrost med automatisk
avfrostning.
● Automatisk is- och vattendispenser: snabb tillgång till kallt

vatten och isbitar
● XXL storlek: så mycket mer utrymme för dina matvaror!
● MultiBox: grönsakslåda med räfflad botten, skyddar frukt och

grönt från kondens.
● LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte

bländar.
● VarioZone: flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra

flexibilitet.

Tekniska data
Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):  F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a)
(EU) 2017/1369:  404
Frysfackens totala volym (EU 2017/1369):  191
Kylfackens totala volym (EU 2017/1369):  371
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU 2017/1369):  42
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369):  D
Konstruktion:  Fristående
Dekorpanel för dörren:  Går ej att montera
Höjd (mm):  1787
Bredd (mm):  908
Djup (mm):  707
Nettovikt (kg):  113,990
Anslutningseffekt (W):  240
Säkring (A):  10
Gångjärn:  Vänster & höger
Spänning (V):  220-240
Frekvens (Hz):  50
Säkerhetsmärkning:  CE
Anslutningskabelns längd (cm):  170
Säkerhet vid strömavbrott (timmar):  8
Antal kompressorer:  1
Antalet separata kylsystem:  1
Fläkt i kylen:  Saknas
Omhängbar dörr:  Saknas
Antal flyttbara hyllor:  0
Flaskhylla/Flaskhyllor:  Saknas
EAN kod:  4242005192212
Varumärke:  Bosch
Produktnamn:  KAD93VBFP
Automatisk avfrostning:  Full
Installationstyp:  N/A
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Side-by-side kyl/frys med elektronisk
temperaturstyrning, där den inställda
temperaturen är exakt avläsbar via
displayen i dörren. NoFrost med automatisk
avfrostning.

Förbrukning

Design

- Dörrar i svart, sidoväggar i Svart

- Vertikalt handtag aluminum

- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du
aldrig mer frosta av!

- Elektronisk temperaturstyrning med touch control, avläses på
utvändig display

- Separat temperaturstyrning för kyl-och fryssektion

- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb
kylning av matvaror

- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb
infrysning av matvaror

Is och vatten

- Dispenser för isbitar, krossad is och kallvatten, med
automatisk aktivering av belysning

- Automatisk istärningsberedare och enkel påfyllning. Ha alltid
isbitar redo!

Kyldel

- MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.

- 2 MultiBox på skenor: transparenta lådor med räfflad botten,
idealisk för frukt och grönsaker.

Frysdel

Teknisk information

- 4 hjul under skåpet

- Mått: H 179 x B 91 x D 71 cm
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