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iQ500, Onderbouwvriezer, 82 x 59.8
cm
GU15DA50

Onderbouwvriezer met 3 praktische transparante vrieslades en
superVriezen om etenswaren sneller in te vriezen.
✓ Met de superFreezing-knop wordt de temperatuur voor een
bepaalde tijd verlaagd, zodat u etenswaren snel kunt invriezen.
✓ 3 transparante vrieslades bieden volop ruimte en een optimaal
overzicht.
✓ Het multiAlarm-systeem waarschuwt u met een visueel en
geluidssignaal als de temperatuur oploopt.
✓ Met de superVriezen-knop wordt de temperatuur voor een
bepaalde tijd verlaagd, zodat u nieuwe etenswaren snel kunt
invriezen.

Uitrusting
Technische Data

Optionele accessoires
KF10ZAX0

Decor lijst

Temperatuur in display vriezer : Analoog
Verlichting : Nee
Productcategorie : Vrieskast
Uitvoering : Inbouw
Meubeldeur opties : Mogelijk, maar optioneel
No-frost systeem : Nee
Hoogte apparaat (mm) : 820
Breedte apparaat (mm) : 598
Diepte apparaat (mm) : 548
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 890 x 620 x 670
Nettogewicht (kg) : 35,491
Brutogewicht (kg) : 38,4
Aansluitwaarde (W) : 90
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 230
Deurscharnier : Right reversible
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 23
Ontdooiingsproces : Handmatig
Alarmsignaal bij storing : Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar : Nee
Aantal vriesladen/manden : 3
Aantal vriesvakken met klep : 0
EAN-code : 4242003608746
Merk : Siemens
Productnaam : GU15DA50
Productcategorie : Vrieskast
Energie-efﬁciëntieklasse (2010/30/EG) : A+
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 184,00
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 98
Bewaartijd bij storing (u) : 23
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 12
Klimaatklasse : SN-ST
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 38
Type installatie : Onderbouw
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Uitrusting
Algemene informatie:
● Energieklasse: A+;
● Energieverbruik: 184 kWh/jaar
● Totale netto inhoud: 98 liter
● Mechanische temperatuurregeling
● Optisch en akoestisch alarmsysteem
● Vlakscharniersysteem
4-Sterren vriesruimte:
● Netto inhoud vriesruimte: 98 liter
● superVriezen
● 3 Transparante vriesladen
● Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
● Bewaartijd bij storing: 23 uur
Technische speciﬁcaties:
● Inbouwmaten (hxbxd):
● 82 x 60 x 55 cm
● Klimaatklasse: SN-ST
● Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
● Aansluitwaarde: 90 W
● Als koel-diepvriescombinatie in te bouwen met een integreerbare
koelkast
Prestaties en verbruik
● Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het
daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de
locatie en de wijze van gebruik.
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Maatschetsen

