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Serie | 4 Холодильники з морозильною камерою

KGN39XW306
Холодильник з нижньою
морозильною камерою
Колір: білий

Холодильник з морозильною камерою у
класі енергоспоживання A++, оснащений
системою NoFrost та відділенням
ChillerBox: збереже м'ясо та рибу
свіжими вдвічі довше при надзвичайно
низькому споживанні енергії.
● Прилад з класом енергоспоживання А++ працює

надзвичайно енергоефективно
● У відділенні ChillerBox з температурним режимом на 2 - 3

С нижчим, ніж в холодильному відділенні, м'ясо та риба
зберігаються свіжими вдвічі довше!

● Жодних намерзань льоду з технологією NoFrost - забудьте
про розморожування

● В контейнері CrisperBox з регулюванням рівня вологості
овочі та фрукти залишаються довше свіжими та соковитими

● Система MultiAirflow оптимально розподіляє повітря та
забезпечує рівномірне охолодження всередині приладу

● Зручний та сучасний дисплей на зовнішній панелі дверцят -
зручність та комфорт в експлуатації приладу

Технічні дані
Вбудовуваний прилад / Прилад, що встановлюється окремо :

 Окремо встановлюваний
Опції кольору декоративної панелі :  Не комплектується
Висота (мм) :  2030
Ширина приладу (мм) :  600
Глибина приладу (мм) :  660
Вага Нетто (кг) :  77,0
Потужність підключення (В) :  100
Струм (А) :  10
Навішування дверцят : 
Правосторонній монтаж з можливістю перенавішування
Напруга (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50
Сертифікати відповідності :  CE, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :  240
Утримання температури в разі вимкнення електропостачання
(год) :  16
Кількість компресорів :  1
Кількість незалежних контурів охолодження :  2
Вентилятор :  Немає / ні
Можливість зміни навішування дверцят :  Є / так
Кількість поличок, що регулюються за висотою у холодильній
камері :  3
Полички для пляшок :  Є / так
EAN код :  4242005052257
Бренд :  Bosch
Назва продукту / Комерційний код :  KGN39XW306
Клас енергоефективності :  A++
Річний об"єм споживання електроенергії (кВг/annum) - NEW
(2010/30/EC) :  273
Об"єм холодильника НЕТТО :  279
об"єм морозильної камери (л) :  87
Система NoFrost :  Повний
Час нагрівання до заданої температури (год.) :  16
Потужність заморожування :  14
Клімат-клас :  SN-T
Рівень шуму (дБ) :  39
Тип встановлення :  не застосовується
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KGN39XW306
Холодильник з нижньою морозильною
камерою
Колір: білий

Холодильник з морозильною камерою у
класі енергоспоживання A++, оснащений
системою NoFrost та відділенням
ChillerBox: збереже м'ясо та рибу
свіжими вдвічі довше при надзвичайно
низькому споживанні енергії.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++

- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік

- Загальний корисний об'єм: 366 л

- Рівень шуму: 39 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір: білий

- Зручні вертикальні ручки дверцят NO_FEATURE

- Яскраве освітлення холодильної камери

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ

- Технологія NoFrost

- Роздільне електронне регулювання температури у
холодильній та морозильній камерах

- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з
автоматичним відключенням

- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених
дверцят

- Система попередження про несправності та критичне
підвищення температури за допомогою акустичного
сигналу та візуальної індикації

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л

- Система рівномірного багатопотокового охолодження
MultiAirflow

- Кількість поличок з загартованого скла: 5, в тому числі 3,
що регулюються за висотою

- Підвісна металева хромована решітка для пляшок

- Кількість дверних поличок: 4, в тому числі 0 поличка для
масла та сиру

Зона свіжості

- Окреме відділення Chiller з температурним режимом на 2
- 3 °C нижчим, ніж у холодильній камері, зберігає м'ясо та
рибу свіжими та корисними вдвічі довше

- Контейнер Crisper Box з можливістю регулювання рівня
вологості: овочі та фрукти залишаються свіжими та
соковитими вдвічі довше

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л

- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг

- Утримання низької температури у випадку відключення
електропостачання впродовж 16 год.

- Система NO_FEATURE

- 3 прозорі висувні бокси для заморожування

- Календар заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє , з можливістю
перенавішування

- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду
приладу

- Клімат-клас: SN-T

- Потужність підключення: 100 Вт

- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

АКСЕСУАРИ

- NO_VALUE

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 400 літр

- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр

- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр

- На основі стандартного тестування протягом 24 годин.
Фактичні показники споживання залежать від умов
експлуатації та встановлення приладу

- Для досягнення задекларованих показників споживання
електроенергії необхідно використовувати спеціальний
обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього,
глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що
експлуатуються без обмежувача зберігають повний
функціонал, проте споживання електроенергії дещо
зростає

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
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KGN39XW306
Холодильник з нижньою морозильною
камерою
Колір: білий


