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iQ500, Congelador de instalação livre,
186 x 60 cm, Inox-easyclean
GS36NAI3P

Acessórios opcionais

KS39ZAL00 Jogo de ligação

Cogelador noFrost com iluminação LED e máxima comodidade
para acedes aos alimentos.

✓ A tecnologia noFrost evita a formação de gelo e como tal não é
necessário descongelar manualmente o congelador.

✓ Iluminação LED no interior é brilhante, duradoura eficiente e
sempre visível.

✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antidedadas.

✓ iceTwister - dispensador de cubos de gelo. Fácil de encher com
água.

✓ Os sensores previnem automaticamente que o processo de
congelação seja interrompido quando pequenas quantidades de
novos alimentos são introduzidos no congelador.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de termómetro no compartimento de congelação : Digital
Luz : Sim
Categoria do produto : Congelador vertical
Tipo de construção : Livre instalação
Opções do painel da porta : Impossível
Sistema de descongelação : Completo
Altura do produto : 1860
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 600
Profundidade (mm) : 650
Dimensões do produto embalado : 1900 x 740 x 650
Peso líquido (kg) : 75,974
Peso bruto (kg) : 78,0
Classificação da ligação (W) : 90
Corrente (A) : 10
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 230
De que lado está montada a porta? : Direita reversível
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 25
Cor / Material da carcaça : inox cromado
Sinal de aviso / avaria (congelador) : Tanto visual como auditivo
Porta bloqueável : Não
Número de gavetas/cestos : 4
Número de válvulas de congelação : 0
Código EAN : 4242003817834
Marca : Siemens
Nome do produto / Código comercial : GS36NAI3P
Categoria do produto : Congelador vertical
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :
237,00
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 242
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 20
Classe climática : SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 42
Tipo de instalação : N/D
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Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG
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iQ500, Congelador de instalação livre,
186 x 60 cm, Inox-easyclean
GS36NAI3P

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE
● Classe de eficiência energética: A++
● Consumo de energia: 237 kWh/ano
● Capacidade bruta/útil total: 255/242 litros
● Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)

DESIGN
● Porta(s) em Inox anti dedadas
● Puxador vertical em inox
● Iluminação interior por LED's

CONFORTO E SEGURANÇA
● Tecnologia noFrost - descongelação automática
● Regulação eletrónica da temperatura, através de visor digital
● vitaControl - temperatura constante através da tecnologia de

sensores inteligentes
● Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de

congelação
● Opção Super Congelação com ativação manual/automática

CONGELADOR
● Capacidade útil do congelador: 242 litros
● Capacidade de congelação: 20 kg em 24 h
● Zona easyAccess
● Sistema multiAirflow
● Cap. autonomia em caso de anomalia: 25 horas
● iceTwister - dispensador cubos de gelo removível
● varioZone - prateleiras de vidro removíveis, entre as gavetas, para

mais espaço no congelador
● 4 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas bigBox

MEDIDAS
● Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA
● Sentido de abertura da porta à direita, reversível
● Potência de ligação 90 W
● Voltagem: 220 - 240 V
● Classe climática: SN-T
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iQ500, Congelador de instalação livre,
186 x 60 cm, Inox-easyclean
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Desenhos à escala


