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iQ500, Vrijstaande vriezer, 191 x 70
cm, Wit
GS58NEWDV

Vriezer met freshSense die de temperatuur constant houdt, en
noFrost om nooit meer te ontdooien.
✓ Dankzij noFrost blijft het energieverbruik laag en hoeft u uw
vriezer nooit meer te ontdooien.
✓ Voorzien van heldere ledverlichting, waardoor producten goed
zichtbaar en labels goed leesbaar zijn.
✓ De iceTwister, voor ijsblokjes wanneer u erom vraagt. Gemakkelijk
bij te vullen.
✓ Moeiteloos grote diepvriesproducten opbergen dankzij de bigBox
lade.
✓ Deel de ruimte ﬂexibel in met varioZone, want u kunt alle lades en
glazen plateaus makkelijk verplaatsen.

Uitrusting
Technische Data
Energie-efﬁciëntie-index (Voorschrift (EU ) 2017/1369) :
D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)
(EU) 2017/1369 :
222
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369) :
366
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369) :
38
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369) :
C
Temperatuur in display vriezer :
Digitaal
Verlichting :
Ja
Productcategorie :
Vrieskast
Uitvoering :
Vrijstaand
Meubeldeur opties :
Niet mogelijk
No-frost systeem :
Koelkast en vriezer
Hoogte apparaat (mm) :
1910
Breedte apparaat (mm) :
700
Diepte apparaat (mm) :
780
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :
1980 x 880 x 760
Nettogewicht (kg) :
91,942
Brutogewicht (kg) :
100,3
Aansluitwaarde (W) :
120
Minimale smeltveiligheid (A) :
10
Frequentie (Hz) :
50
Keurmerken :
CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :
230
Deurscharnier :
Right reversible
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :
25
Kleur en materiaal ombouw :
White
Alarmsignaal bij storing :
Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar :
Nee
Aantal vriesladen/manden :
5
Aantal vriesvakken met klep :
3
EAN-code :
4242003866498
Merk :
Siemens
Productnaam :
GS58NEWDV
Productcategorie :
Vrieskast
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iQ500, Vrijstaande vriezer, 191 x 70
cm, Wit
GS58NEWDV

Uitrusting
Prestaties en verbruik
● Energie-efﬁciëntieklasse: D
● Energie: 222 kWh p/j
● Totale inhoud: 366 liter
● Geluidsniveau: 38 dB
Algemene informatie:
● Optisch en akoestisch alarmsysteem
● LED verlichting
● easyOpening handgreep, aluminium
●
●

Deuren wit, zijkanten wit

4-Sterren vriesruimte:
● Netto inhoud vriesruimte: 366 liter
● noFrost: nooit meer ontdooien!
● 5 transparante laden, waarvan 1 bigBox
● 3 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en transparante klep
● varioZone: ﬂexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
● SuperVriezen: yes
● iceTwister - ijsblokjesbereider (uitneembaar)
● Multi Airﬂow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in
hele ruimte
● Invriescapaciteit: 20.8 kg
● Bewaartijd bij storing: 12 h
Technische speciﬁcaties:
● Afmetingen (hxbxd):
● 191 x 70 x 78 cm
● Klimaatklasse: SN-T
● Draairichting deur rechts, wisselbaar
● Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
● Aansluitwaarde: 120 W
● Netspanning 220 - 240 V
Toebehoren:
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iQ500, Vrijstaande vriezer, 191 x 70
cm, Wit
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Maatschetsen

