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iQ500, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5
cm, blackSteel
KF96NAXEA

Køle-/fryseskab fransk dør med tværdør og hyperFresh <0°C>
friskhedssystem: perfekte opbevaringsforhold for fisk, køb samt
frugt og grøntsager

✓ noFrost – sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
✓ Home Connect – styr dit smarte køleskab, uanset hvor du befinder

dig.
✓ LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke

dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
✓ Superkøl-knappen sænker temperaturen i en angiven tid, så ferske

varer kan køles ekstra hurtigt ned.
✓ Superindfrysning sænker temperaturen i en angiven tid, så nye

madvarer kan fryses ind ekstra hurtigt.

Udstyr

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse: E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):
333 kWh/a
Samlet volumen for frostrum: 200 l
Samlet volumen for kølerum: 405 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 38 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Fritstående
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1830 mm
Bredde på produktet: 905 mm
Dybde på produkt: 731 mm
Nettovægt: 118,3 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50-60 Hz
Længde på elledning: 240,0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
Vendbar dør: Nej
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 3
Hylder til flasker: Nej
Installation: Ikke tilgængelig
Hængseltype: Fladhængsler
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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iQ500, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5
cm, blackSteel
KF96NAXEA

Udstyr

Forbrug
● Energiklasse: E
● Nettovolume (køleskab): 405 l
● Nettovolume (fryseskab): 200 l
● Energiforbrug 333 kWh/årlig
● superFreeze - hurtig frysning
● Lydniveau: 38 dB

Design
● blackSteel, easyClean dør, og antracit sidepaneler
● Front i blackSteel, easyClean, antracit sider
● LED-belysning i køledelen
● Bagvæg i metal med multiAirflow
● Interiør med detaljer i rustfrit stål

Komfort og sikkerhed
● Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
● superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig

nedkøling af madvarer
● lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant

hurtigere afrimning.
● Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal
● Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved

for høj temperatur i fryseren

Køleafdeling
● multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
● AirFresh Filter neutraliserer uønsket lugt
● 4 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), afsætningsflade
● 2 stor dørhylde, 2 små dørhylder
● smør-/ostefag

Friskhedssystem
● 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og

grønt frisk i længere tid.

Fryser
● 6 transparente fryseskuffer
● Isterningbakke - nem opfyldning og altid is klar
● noFrost

Mål
● Mål: H 183 x B 91 x D 73 cm

Teknisk information
● 4 hjul gør transporten enklere, 3 af dem kan højdejusteres.
● Spænding: 220 - 240 V



3/3
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Stregtegninger


